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8. Sikkhaṃ apaccakkhāya dubbalyaṃ anāvīkatvā ’ti atthi 
bhikkhave dubbalyāvīkammañceva hoti sikkhā ca apaccakkhātā. Atthi 
bhikkhave dubbalyāvīkammañceva hoti sikkhā ca paccakkhātā.  

 
 

9. Kathañca bhikkhave dubbalyāvīkammañceva hoti sikkhā ca 
apaccakkhātā? Idha bhikkhave bhikkhu ukkaṇṭhito anabhirato sāmaññā 
cavitukāmo bhikkhubhāvaṃ aṭṭīyamāno harāyamāno jigucchamāno 
gihībhāvaṃ patthayamāno upāsakabhāvaṃ patthayamāno ārāmikabhāvaṃ 
patthayamāno samāṇerabhāvaṃ patthayamāno titthiyabhāvaṃ 
patthayamāno titthiyasāvakabhāvaṃ patthayamāno assamaṇabhāvaṃ 
patthayamāno asakyaputtiyabhāvaṃ patthayamāno: ‘Yannūnāhaṃ 
buddhaṃ paccakkheyyan ’ti vadati viññāpeti, evampi bhikkhave 
dubbalyāvīkammañceva hoti sikkhā ca apaccakkhātā.  

 
 

10. Atha vā pana ukkaṇṭhito anabhirato sāmaññā cavitukāmo 
bhikkhubhāvaṃ aṭṭīyamāno harāyamano jigucchamāno gihībhāvaṃ 
patthayamāno ―pe― asakyaputtiyabhāvaṃ patthayamāno: ‘Yannūnāhaṃ 
dhammaṃ paccakkheyyan ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Yannūnāhaṃ 
saṅghaṃ paccakkheyyan ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Yannūnāhaṃ sikkhaṃ 
paccakkheyyan ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Yannūnāhaṃ vinayaṃ 
paccakkheyyan ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ―pe― ‘Yannūnāhaṃ 
pātimokkhaṃ paccakkheyyan ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Yannūnāhaṃ 
uddesaṃ paccakkheyyan ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Yannūnāhaṃ 
upajjhāyaṃ paccakkheyyan ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Yannūnāhaṃ 
ācariyaṃ paccakkheyyan ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Yannūnāhaṃ 
saddhivihārikaṃ paccakkheyyan ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Yannūnāhaṃ 
antevāsikaṃ paccakkheyyan ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Yannūnāhaṃ 
samānupajjhāyakaṃ paccakkheyyan ’ti vadati viññāpeti, ―pe― 
‘Yannūnāhaṃ samānācariyakaṃ paccakkheyyan ’ti vadati viññāpeti, ―pe― 
‘Yannūnāhaṃ sabrahmacāriṃ paccakkheyyan ’ti vadati viññāpeti, ―pe― 
‘Yannūnāhaṃ gihī assan ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Yannūnāhaṃ upāsako 
assan ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Yannūnāhaṃ ārāmiko assan ’ti vadati 
viññāpeti, ―pe― ‘Yannūnāhaṃ sāmaṇero assan ’ti vadati viññāpeti, ―pe― 
‘Yannūnāhaṃ titthiyo assan ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Yannūnāhaṃ 
titthiyasāvako assan ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Yannūnāhaṃ assamaṇo 
assan ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Yannūnāhaṃ asakyaputtiyo assan ’ti vadati 
viññāpeti, evampi bhikkhave dubbalyāvīkammañceva hoti sikkhā ca 
apaccakkhātā.  
 
 

11. Atha vā pana ukkaṇṭhito anabhirato sāmaññā cavitukāmo 
bhikkhubhāvaṃ aṭṭīyamāno harāyamano jigucchamāno gihībhāvaṃ 
patthayamāno ―pe― asakyaputtiyabhāvaṃ patthayamāno: ‘Yadi panāhaṃ 
buddhaṃ paccakkheyyan ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Yadi panāhaṃ 
asakyaputtiyo assan ’ti vadati viññāpeti, evampi bhikkhave 
dubbalyāvīkammañceva hoti sikkhā ca apaccakkhātā.  
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8. Khi chưa lìa bỏ sự học tập và chưa bày tỏ lòng yếu nhược: Này 
các tỳ khưu, có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ. Này 
các tỳ khưu, có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ.  
 

9. Này các tỳ khưu, thế nào là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học 
tập chưa được lìa bỏ? Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị bực bội, 
không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ 
thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi 
thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân 
phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại 
đạo, mong mỏi thân phận không phải là Sa-môn, mong mỏi thân phận không 
phải là Thích tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hay là tôi nên lìa bỏ đức Phật?’ 
Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa 
được lìa bỏ.  
 

10. Hoặc là (vị tỳ khưu) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ 
hạnh Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ 
khưu, mong mỏi thân phận gia chủ ―(như trên)― mong mỏi thân phận 
không phải là Thích tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hay là tôi nên lìa bỏ Giáo 
Pháp?’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hay là tôi nên lìa bỏ Hội 
Chúng?’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hay là tôi nên lìa bỏ sự học 
tập?’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hay là tôi nên lìa bỏ Luật?’ 
―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hay là tôi nên lìa bỏ giới bổn 
Pātimokkha?’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hay là tôi nên lìa bỏ việc 
đọc tụng?’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hay là tôi nên lìa bỏ thầy tế 
độ?’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hay là tôi nên lìa bỏ thầy dạy 
học?’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hay là tôi nên lìa bỏ đệ tử?’ ―nt― nói ra, 
tuyên bố rằng: ‘Hay là tôi nên lìa bỏ học trò?’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: 
‘Hay là tôi nên lìa bỏ vị có chung thầy tế độ?’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: 
‘Hay là tôi nên lìa bỏ vị có chung thầy dạy học?’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: 
‘Hay là tôi nên lìa bỏ vị đồng Phạm hạnh?’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: 
‘Hay là tôi nên trở thành gia chủ?’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: 
‘Hay là tôi nên trở thành nam cư sĩ?’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: 
‘Hay là tôi nên trở thành người phụ việc chùa?’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: 
‘Hay là tôi nên trở thành sa di?’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hay là tôi nên 
trở thành ngoại đạo?’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hay là tôi nên trở thành 
đệ tử ngoại đạo?’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hay là tôi nên trở thành 
không phải là Sa-môn?’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hay là tôi nên trở 
thành không phải là Thích tử?’ Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng 
yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ.  
 

11. Hoặc là (vị tỳ khưu) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, 
mong mỏi thân phận gia chủ ―(như trên)― mong mỏi thân phận không phải 
là Thích tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: ‘Nếu như tôi có thể lìa bỏ đức Phật?’ 
―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Nếu như tôi có thể không phải là Thích 
tử?’ Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập 
chưa được lìa bỏ. 
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12. Atha vā pana ―pe― ‘Apāhaṃ1 buddhaṃ paccakkheyyan ’ti vadati 
viññāpeti, ―pe― ‘Apāhaṃ1 asakyaputtiyo assan ’ti vadati viññāpeti, evampi 
bhikkhave dubbalyāvīkammañceva hoti sikkhā ca apaccakkhātā.  
 
 

13. Atha vā pana ―pe― ‘Handāhaṃ buddhaṃ paccakkheyyan ’ti vadati 
viññāpeti, ―pe― ‘Handāhaṃ asakyaputtiyo assan ’ti, vadati viññāpeti, 
evampi bhikkhave dubbalyāvīkammañceva hoti sikkhā ca apaccakkhātā.  
 
 

14. Atha vā pana ―pe― ‘Hoti me buddhaṃ paccakkheyyan ’ti vadati 
viññāpeti, ―pe― ‘Hoti me asakyaputtiyo assan ’ti vadati viññāpeti, evampi 
bhikkhave dubbalyāvīkammañceva hoti sikkhā ca apaccakkhātā.  
 
 

15. Athavā pana ukkaṇṭhito anabhirato sāmaññā cavitukāmo 
bhikkhubhāvaṃ aṭṭīyamāno harāyamāno jigucchamāno gihībhāvaṃ 
patthayamāno ―pe― asakyaputtiyabhāvaṃ patthayamāno: ‘Mātaraṃ sarāmī 
’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Pitaraṃ sarāmī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― 
‘Bhātaraṃ sarāmī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Bhaginiṃ sarāmī ’ti vadati 
viññāpeti, ―pe― ‘Puttaṃ sarāmī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Dhītaraṃ 
sarāmī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Pajāpatiṃ sarāmī ’ti vadati viññāpeti, 
―pe― ‘Ñātake sarāmī ’ti’ vadati viññāpeti, ―pe― ‘Mitte sarāmī ’ti vadati 
viññāpeti, ―pe― ‘Gāmaṃ sarāmī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Nigamaṃ 
sarāmī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Khettaṃ sarāmī ’ti vadati viññāpeti, 
―pe― ‘Vatthuṃ sarāmī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Hiraññaṃ sarāmī ’ti 
vadati viññāpeti, ―pe― ‘Suvaṇṇaṃ sarāmī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― 
‘Sippaṃ sarāmī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Pubbe hasitaṃ lapitaṃ kīḷitaṃ 
samanussarāmī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― evampi bhikkhave 
dubbalyāvīkammañceva hoti sikkhā ca apaccakkhātā.  
 
 
 

16. Athavā pana ukkaṇṭhito anabhirato sāmaññā cavitukāmo 
bhikkhubhāvaṃ aṭṭīyamāno harāyamāno jigucchamāno gihībhāvaṃ 
patthayamāno ―pe― asakyaputtiyabhāvaṃ patthayamāno: ‘Mātā me atthi, 
sā mayā posetabbā ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Pitā me atthi, so mayā 
posetabbo ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Bhātā me atthi, so mayā posetabbo ’ti 
vadati viññāpeti, ―pe― ‘Bhaginī me atthi, sā mayā posetabbā ’ti vadati 
viññāpeti, ―pe― ‘Putto me atthi, so mayā posetabbo ’ti vadati viññāpeti, 
―pe― ‘Dhītā me atthi, sā mayā posetabbā ’ti vadati viññāpeti, ―pe― 
‘Pajāpatī me atthi, sā mayā posetabbā ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Ñātakā me 
atthi, te mayā posetabbā ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Mittā me atthi, te mayā 
posetabbā ’ti vadati viññāpeti, ―pe― evampi bhikkhave 
dubbalyāvīkammañceva hoti, sikkhā ca apaccakkhātā.  

 

                                                   
1 athāhaṃ - Syā.  
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12. Hoặc là ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Giờ tôi nên lìa bỏ đức 
Phật?’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Giờ tôi nên không phải là Thích 
tử?’ Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập 
chưa được lìa bỏ. 
 

13. Hoặc là ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Vậy tôi hãy nên lìa bỏ 
đức Phật?’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Vậy tôi hãy nên không phải 
là Thích tử?’ Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự 
học tập chưa được lìa bỏ. 
 

14. Hoặc là ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Ước gì tôi có thể lìa bỏ 
đức Phật?’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Ước gì tôi có thể không 
phải là Thích tử?’ Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược 
mà sự học tập chưa được lìa bỏ.  
 

15. Hoặc là (vị tỳ khưu) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, 
mong mỏi thân phận gia chủ ―(như trên)― mong mỏi thân phận không phải 
là Thích tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi nhớ mẹ.’ ―(như trên)― nói ra, 
tuyên bố rằng: ‘Tôi nhớ cha.’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi nhớ 
anh (em) trai.’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi nhớ chị (em) gái.’ 
―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi nhớ con trai.’ ―(như trên)― nói ra, 
tuyên bố rằng: ‘Tôi nhớ con gái.’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi 
nhớ vợ.’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi nhớ quyến thuộc.’ ―(như 
trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi nhớ bạn bè.’ ―(như trên)― nói ra, tuyên 
bố rằng: ‘Tôi nhớ làng quê.’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi nhớ 
phố phường.’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi nhớ ruộng.’ ―(như 
trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi nhớ vườn.’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố 
rằng: ‘Tôi nhớ tiền vàng.’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi nhớ vàng 
khối.’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi nhớ nghề nghiệp.’ ―(như 
trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi hồi tưởng lại sự cười, nói, đùa giỡn trước 
đây.’ Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập 
chưa được lìa bỏ.  
 

16. Hoặc là (vị tỳ khưu) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, 
mong mỏi thân phận gia chủ ―(như trên)― mong mỏi thân phận không phải 
là Thích tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có mẹ. Người ấy có thể nuôi tôi.’ 
―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có cha. Người ấy có thể nuôi tôi.’ 
―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có anh (em) trai. Người ấy có thể 
nuôi tôi.’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có chị (em) gái. Người ấy 
có thể nuôi tôi.’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có con trai. Nó có 
thể nuôi tôi.’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có con gái. Nó có thể 
nuôi tôi.’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có vợ. Cô ấy có thể nuôi 
tôi.’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có quyến thuộc. Họ có thể nuôi 
tôi.’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có bạn bè. Họ có thể nuôi tôi.’ 
Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa 
được lìa bỏ.  



Pārājikapāḷi                            Paṭhamapārājikaṃ 
 

 
 

62

17. Atha vā pana ukkaṇṭhito anabhirato sāmaññā cavitukāmo 
bhikkhubhāvaṃ aṭṭīyamāno harāyamāno jigucchamāno gihībhāvaṃ 
patthayamāno ―pe― asakyaputtiyabhāvaṃ patthayamāno: ‘Mātā me atthi, 
sā maṃ posessatī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Pitā me atthi, so maṃ posessatī 
’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Bhātā me atthi, so maṃ posessatī ’ti vadati 
viññāpeti, ―pe― ‘Bhaginī me atthi, sā maṃ posessatī ’ti vadati viññāpeti, 
―pe― ‘Putto me atthi, so maṃ posessatī’ vadati viññāpeti, ―pe― ‘Dhītā me 
atthi, sā maṃ posessatī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Pajāpatī me atthi, sā maṃ 
posessatī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Ñātakā me atthi, te maṃ posessantī ’ti 
vadati viññāpeti, ―pe― ‘Mittā me atthi, te maṃ posessantī ’ti vadati 
viññāpeti, ―pe― ‘Gāmo me atthi, tenāhaṃ jīvissāmī ’ti vadati viññāpeti, 
―pe― ‘Nigamo me atthi, tenāhaṃ jīvissāmī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― 
‘Khettaṃ me atthi, tenāhaṃ jīvissāmī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Vatthu me 
atthi, tenāhaṃ jīvissāmī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Hiraññaṃ me atthi, 
tenāhaṃ jīvissāmī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Suvaṇṇaṃ me atthi, tenāhaṃ 
jīvissāmī ’ti vadati viññāpeti. ―pe― ‘Sippaṃ me atthi, tenāhaṃ jīvissāmī ’ti 
vadati viññāpeti, evampi bhikkhave dubbalyāvīkammañceva hoti sikkhā ca 
apaccakkhātā.  
 
 
 
 
 
 

18. Atha vā pana ukkaṇṭhito anabhirato sāmaññā cavitukāmo 
bhikkhubhāvaṃ aṭṭīyamāno harāyamāno jigucchamāno gihībhāvaṃ 
patthayamāno ―pe― asakyaputtiyabhāvaṃ patthayamāno: ‘Dukkaran ’ti 
vadati viññāpeti, ―pe― ‘Na sukaran ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Duccaran ’ti 
vadati viññāpeti, ―pe― ‘Na sucaran ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Na ussahāmī 
’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Na visahāmī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Na 
ramāmī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Na abhiramāmī ’ti vadati viññāpeti, 
evampi kho bhikkhave dubbalyāvīkammañceva hoti sikkhā ca apaccakkhātā.  
 

***** 
 

 
 

 
 
 
 
 
19. Kathañca bhikkhave dubbalyāvīkammañceva hoti sikkhā ca 

paccakkhātā? Idha bhikkhave bhikkhu ukkaṇṭhito anabhirato sāmaññā 
cavitukāmo bhikkhubhāvaṃ aṭṭīyamāno harāyamāno jigucchamāno 
gihībhāvaṃ patthayamāno ―pe― asakyaputtiyabhāvaṃ patthayamāno: 
‘Buddhaṃ paccakkhāmī ’ti vadati viññāpeti, evampi bhikkhave 
dubbalyāvīkammañceva hoti sikkhā ca paccakkhātā.  
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17. Hoặc là (vị tỳ khưu) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, 
mong mỏi thân phận gia chủ ―nt― mong mỏi thân phận không phải là Thích 
tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có mẹ. Người ấy sẽ nuôi tôi.’ ―nt― nói ra, 
tuyên bố rằng: ‘Tôi có cha. Người ấy sẽ nuôi tôi.’ ―nt― nói ra, tuyên bố 
rằng: ‘Tôi có anh (em) trai. Người ấy sẽ nuôi tôi.’ ―nt― nói ra, tuyên bố 
rằng: ‘Tôi có chị (em) gái. Người ấy sẽ nuôi tôi.’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: 
‘Tôi có con trai. Người ấy sẽ nuôi tôi.’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có 
con gái. Người ấy sẽ nuôi tôi.’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có vợ. 
Người ấy sẽ nuôi tôi.’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có quyến thuộc. Các 
người ấy sẽ nuôi tôi.’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có bạn bè. Các người 
ấy sẽ nuôi tôi.’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có làng quê. Tôi sẽ sống nhờ 
nó.’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có phố phường. Tôi sẽ sống nhờ nó.’ 
―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có ruộng. Tôi sẽ sống nhờ nó.’ ―nt― nói ra, 
tuyên bố rằng: ‘Tôi có vườn. Tôi sẽ sống nhờ nó.’ ―nt― nói ra, tuyên bố 
rằng: ‘Tôi có tiền vàng. Tôi sẽ sống nhờ nó.’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi 
có vàng khối. Tôi sẽ sống nhờ nó.’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi có nghề 
nghiệp. Tôi sẽ sống nhờ nó.’ Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu 
nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ.  
 
 
 
 

18. Hoặc là (vị tỳ khưu) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, 
mong mỏi thân phận gia chủ ―nt― mong mỏi thân phận không phải là Thích 
tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: ‘Việc khó làm!’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: 
‘Không phải việc dễ làm!’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Việc khó thực hành!’ 
―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Không phải việc dễ thực hành!’ ―nt― nói ra, 
tuyên bố rằng: ‘Tôi không nỗ lực!’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi không 
chịu đựng nổi!’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi không sung sướng!’ ―nt― 
nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi không thỏa thích!’ Này các tỳ khưu, như thế là có 
sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ.  
 

***** 
 

 
 
 
 
 
19. Này các tỳ khưu, thế nào là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học 

tập được lìa bỏ? Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị bực bội, không 
thỏa thích, có ý định giã từ hạnh Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, 
chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ ―(như trên)― 
mong mỏi thân phận không phải là Thích tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi lìa 
bỏ đức Phật.’ Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự 
học tập được lìa bỏ.  
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20. Atha vā pana ukkaṇṭhito anabhirato sāmaññā cavitukāmo 
bhikkhubhāvaṃ aṭṭīyamāno harāyamāno jigucchamāno gihībhāvaṃ 
patthayamāno ―pe― asakyaputtiyabhāvaṃ patthayamāno: ‘Dhammaṃ 
paccakkhāmī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Saṅghaṃ paccakkhāmī ’ti vadati 
viññāpeti, ―pe― ‘Sikkhaṃ paccakkhāmī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Vinayaṃ 
paccakkhāmī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Pātimokkhaṃ paccakkhāmī ’ti 
vadati viññāpeti, ―pe― ‘Uddesaṃ paccakkhāmī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― 
‘Upajjhāyaṃ paccākkhāmī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Ācariyaṃ 
paccakkhāmī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Saddhivihārikaṃ paccakkhāmī ’ti 
vadati viññāpeti, ―pe― ‘Antevāsikaṃ paccakkhāmī ’ti vadati viññāpeti, 
―pe― ‘Samānupajjhāyakaṃ paccakkhāmī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― 
‘Samānācariyakaṃ paccakkhāmī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Sabrahmacāriṃ 
paccakkhāmī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Gihī ti maṃ dhārehī ’ti vadati 
viññāpeti, ―pe― ‘Upāsako ti maṃ dhārehī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― 
‘Ārāmiko ti maṃ dhārehī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Sāmaṇero ti maṃ 
dhārehī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Titthiyo ti maṃ dhārehī ’ti vadati 
viññāpeti, ―pe― ‘Titthiyasāvako ti maṃ dhārehī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― 
‘Assamaṇo ti maṃ dhārehī ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Asakyaputtiyo ti maṃ 
dhārehī ’ti vadati viññāpeti, evampi bhikkhave dubbalyāvīkammañceva hoti 
sikkhā ca paccakkhātā.  
 
 
 

21. Atha vā pana ukkaṇaṭhito anabhirato sāmaññā cavitukāmo 
bhikkhubhāvaṃ aṭṭīyamāno harāyamāno jigucchamāno gihībhāvaṃ 
patthayamāno ―pe― asakyaputtiyabhāvaṃ patthayamāno: ‘Alaṃ me 
buddhenā ’ti vadati viññāpeti, ―pe― ‘Alaṃ me sabrahmacārīhī ’ti vadati 
viññāpeti, evampi ―pe― sikkhā ca paccakkhātā.  
 
 
 
 

22. Atha vā pana ―pe― ‘Kinnu me buddhenā ’ti vadati viññāpeti, ―pe― 
‘Kinnu me sabrahmacārīhī ’ti vadati viññāpeti, evampi ―pe― sikkhā ca 
paccakkhātā.  
 
 
 
 

23. Atha vā pana ―pe― ‘Na mamattho buddhenā ’ti vadati viññāpeti, 
―pe― ‘Na mamattho sabrahmacārīhī ’ti vadati viññāpeti, evampi ―pe― 
sikkhā ca paccakkhātā.  
 
 
 

24. Atha vā pana ―pe― ‘Sumutto ’haṃ buddhenā ’ti vadati viññāpeti, 
―pe― ‘Sumutto ’haṃ sabrahmacārīhī ’ti vadati viññāpeti, evampi bhikkhave 
dubbalyāvīkammañceva hoti sikkhā ca paccakkhātā.  
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20. Hoặc là (vị tỳ khưu) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ 
hạnh Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ 
khưu, mong mỏi thân phận gia chủ ―(như trên)― mong mỏi thân phận 
không phải là Thích tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi lìa bỏ Giáo Pháp.’ 
―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi lìa bỏ Hội Chúng.’ ―nt― nói ra, tuyên bố 
rằng: ‘Tôi lìa bỏ sự học tập.’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi lìa bỏ Luật.’ 
―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi lìa bỏ giới bổn Pātimokkha.’ ―nt― nói ra, 
tuyên bố rằng: ‘Tôi lìa bỏ việc đọc tụng.’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi lìa 
bỏ thầy tế độ.’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi lìa bỏ thầy dạy học.’ ―nt― 
nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi lìa bỏ đệ tử.’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi lìa 
bỏ học trò.’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi lìa bỏ vị có chung thầy tế độ.’ 
―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi lìa bỏ vị có chung thầy dạy học.’ ―nt― nói 
ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi lìa bỏ vị đồng Phạm hạnh.’ ―nt― nói ra, tuyên bố 
rằng: ‘Hãy ghi nhận tôi là gia chủ.’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hãy ghi 
nhận tôi là cư sĩ.’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hãy ghi nhận tôi là người 
phụ việc chùa.’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hãy ghi nhận tôi là sa di.’ 
―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Hãy ghi nhận tôi là ngoại đạo.’ ―nt― nói ra, 
tuyên bố rằng: ‘Hãy ghi nhận tôi là đệ tử ngoại đạo.’ ―nt― nói ra, tuyên bố 
rằng: ‘Hãy ghi nhận tôi không phải là Sa-môn.’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: 
‘Hãy ghi nhận tôi không phải là Thích tử.’ Này các tỳ khưu, như thế là có sự 
bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ.  
 
 

21. Hoặc là (vị tỳ khưu) bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-môn, trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, 
mong mỏi thân phận gia chủ ―(như trên)― mong mỏi thân phận không phải 
là Thích tử rồi nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi đã chán đức Phật.’ ―(như trên)― 
nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi đã chán vị đồng Phạm hạnh.’ Này các tỳ khưu, 
như thế là ―(như trên)― và sự học tập được lìa bỏ. 
 
 
 

22. Hoặc là ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi còn liên quan gì với 
đức Phật?’ ―nt― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi còn liên quan gì với vị đồng 
Phạm hạnh?’ Này các tỳ khưu, như thế là ―nt― và sự học tập được lìa bỏ. 
 
 
 

23. Hoặc là ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi không cần đến đức 
Phật.’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi không cần đến vị đồng Phạm 
hạnh.’ Này các tỳ khưu, như thế là ―(như trên)― và sự học tập được lìa bỏ. 
 
 
 

24. Hoặc là ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi đã hoàn toàn lìa 
khỏi đức Phật.’ ―(như trên)― nói ra, tuyên bố rằng: ‘Tôi đã hoàn toàn lìa 
khỏi vị đồng Phạm hạnh.’ Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu 
nhược và sự học tập được lìa bỏ.  
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25. Yāni vā panaññāni ’pi atthi buddhavevacanāni vā dhammavevacanāni 
vā saṅghavevacanāni vā sikkhāvevacanāni vā vinayavevacanāni vā 
pātimokkhavevacanāni vā uddesavevacanāni vā upajjhāyavevacanāni vā 
ācariyavevacanāni vā saddhivihārikavevacanāni vā antevāsikavevacanāni vā 
samānupajjhāyakavevacanāni vā samānācariyakavevacanāni vā 
sabrahmacārivevacanāni vā gihīvevacanāni vā upāsakavevacanāni vā 
ārāmikavevacanāni vā sāmaṇeravevacanāni vā titthiyavevacanāni vā 
titthiyasāvakavevacanāni vā assamaṇavevacanāni vā 
asakyaputtiyavevacanāni vā tehi ākārehi tehi liṅgehi tehi nimittehi vadati 
viññāpeti, evaṃ kho bhikkhave dubbalyāvīkammañceva hoti sikkhā ca 
paccakkhātā.  
 
 
 
 

26. Kathañca bhikkhave apaccakkhātā hoti sikkhā? Idha bhikkhave yehi 
ākārehi yehi liṅgehi yehi nimittehi sikkhā paccakkhātā hoti, tehi ākārehi tehi 
liṅgehi tehi nimittehi ummattako sikkhaṃ paccakkhāti, apaccakkhātā hoti 
sikkhā. Ummattakassa santike sikkhaṃ paccakkhāti, apaccakkhātā hoti 
sikkhā. Khittacitto sikkhaṃ paccakkhāti, apaccakkhātā hoti sikkhā. 
Khittacittassa santike sikkhaṃ paccakkhāti, apaccakkhātā hoti sikkhā. 
Vedanaṭṭo sikkhaṃ paccakkhāti, apaccakkhātā hoti sikkhā. Vedanaṭṭassa 
santike sikkhaṃ paccakkhāti, apaccakkhātā hoti sikkhā. Devatāya santiye 
sikkhaṃ paccakkhāti, apaccakkhātā hoti sikkhā. Tiracchānagatassa santike 
sikkhaṃ paccakkhāti, apaccakkhātā hoti sikkhā. Ariyakena milakkhassa 
santike sikkhaṃ paccakkhāti, so ca na paṭivijānāti, apaccakkhātā hoti sikkhā. 
Milakkhakena ariyakassa santike sikkhaṃ paccakkhāti, so ca na paṭivijānāti, 
apaccakkhātā hoti sikkhā. Ariyakena ariyakassa santike sikkhaṃ 
paccakkhāti, so ca na paṭivijānāti, apaccakkhātā hoti sikkhā. Milakkhakena 
milakkhakassa santike sikkhaṃ paccakkhāti, so ca na paṭivijānāti, 
apaccakkhātā hoti sikkhā. Davāya sikkhaṃ paccakkhāti, apaccakkhātā hoti 
sikkhā. Ravāya sikkhaṃ paccakkhāti, apaccakkhātā hoti sikkhā. 
Asāvetukāmo sāveti, apaccakkhātā hoti sikkhā. Sāvetukāmo na sāveti, 
apaccakkhātā hoti sikkhā. Aviññussa sāveti, apaccakkhātā hoti sikkhā. 
Viññussa na sāveti, apaccakkhātā hoti sikkhā. Sabbaso vā pana na sāveti, 
apaccakkhātā hoti sikkhā. Evaṃ kho bhikkhave apaccakkhātā hoti sikkhā.  
 
 
 
 

27. Methunadhammo nāma yo so asaddhammo gāmadhammo 
vasaladhammo duṭṭhullaṃ odakantikaṃ rahassaṃ dvayaṃdvayasamāpatti, 
eso methunadhammo nāma.  
 
 
 

28. Patisevati nāma yo nimittena nimittaṃ aṅgajātena aṅgajātaṃ 
antamaso tilaphalamattampi paveseti, eso patisevati nāma.  
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25. Hoặc là, còn có những điều khác ám chỉ đức Phật, hoặc ám chỉ Giáo 
Pháp, hoặc ám chỉ Hội Chúng, hoặc ám chỉ sự học tập, hoặc ám chỉ Luật, 
hoặc ám chỉ giới bổn Pātimokkha, hoặc ám chỉ việc đọc tụng, hoặc ám chỉ 
thầy tế độ, hoặc ám chỉ thầy dạy học, hoặc ám chỉ người đệ tử, hoặc ám chỉ 
người học trò, hoặc ám chỉ vị có chung thầy tế độ, hoặc ám chỉ vị có chung 
thầy dạy học, hoặc ám chỉ vị đồng Phạm hạnh, hoặc ám chỉ gia chủ, hoặc ám 
chỉ nam cư sĩ, hoặc ám chỉ người phụ việc chùa, hoặc ám chỉ sa di, hoặc ám 
chỉ ngoại đạo, hoặc ám chỉ đệ tử ngoại đạo, hoặc ám chỉ việc không phải là 
Sa-môn, hoặc ám chỉ việc không phải là Thích tử, và vị nói ra, tuyên bố với 
những hình thức ấy, với những biểu hiện ấy, với những dấu hiệu ấy. Này các 
tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ.  
 

26. Này các tỳ khưu, thế nào là sự học tập chưa được lìa bỏ? Này các tỳ 
khưu, ở đây sự học tập được lìa bỏ với những hình thức, với những biểu hiện, 
với những dấu hiệu mà vị bị điên lìa bỏ sự học tập với những hình thức ấy, 
với những biểu hiện ấy, với những dấu hiệu ấy thì sự học tập vẫn chưa được 
lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học trong sự chứng minh của vị bị điên thì sự học tập 
vẫn chưa được lìa bỏ. Vị có tâm bị rối loạn lìa bỏ sự học tập thì sự học tập vẫn 
chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học trong sự chứng minh của vị có tâm bị rối 
loạn thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị bị thọ khổ hành hạ lìa bỏ sự học 
tập thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học trong sự chứng 
minh của vị bị thọ khổ hành hạ thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ 
điều học trong sự chứng minh của Thiên nhân thì sự học tập vẫn chưa được 
lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học trong sự chứng minh của loài thú thì sự học tập vẫn 
chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học theo ngôn ngữ quý phái trong sự chứng 
minh của người bình dân và nếu người ấy không hiểu thì sự học tập vẫn chưa 
được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học theo ngôn ngữ bình dân trong sự chứng minh 
của người quý phái và nếu người ấy không hiểu thì sự học tập vẫn chưa được 
lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học theo ngôn ngữ quý phái trong sự chứng minh của 
người quý phái nhưng nếu người ấy không hiểu thì sự học tập vẫn chưa được 
lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học theo ngôn ngữ bình dân trong sự chứng minh của 
người bình dân nhưng nếu người ấy không hiểu thì sự học tập vẫn chưa được 
lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học theo lối đùa cợt thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. 
Vị lìa bỏ điều học do bị lỡ lời thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị ấy nói ra 
nhưng có ý định không cho nghe thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị ấy có 
ý định cho nghe nhưng nói ra không nghe được thì sự học tập vẫn chưa được 
lìa bỏ. Vị ấy nói với kẻ không hiểu biết thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị 
ấy không nói ra cho nghe đến người hiểu biết thì sự học tập vẫn chưa được lìa 
bỏ. Hoặc vị ấy không nói ra đầy đủ thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Này 
các tỳ khưu, như thế là sự học tập chưa được lìa bỏ.  
 

27. Việc đôi lứa nghĩa là việc nào là việc kết hợp của hai người, theo 
từng cặp, ở nơi kín đáo, là việc làm không tốt đẹp, là việc làm của các dân 
làng, là việc làm của những người thấp kém, là xấu xa, kết cuộc phải dùng 
nước tẩy rửa; việc ấy gọi là việc đôi lứa.  
 

28. Thực hiện nghĩa là vị nào đưa vật biểu tượng vào vật biểu tượng, 
đưa dương vật vào âm vật cho dầu chỉ (đưa vào) khoảng cách bằng hạt mè, vị 
ấy được gọi là thực hiện. 
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29. Antamaso tiracchānagatāyapī ’ti tiracchānagatitthiyāpi 
methunaṃ dhammaṃ patisevitvā assamaṇo hoti asakyaputtiyo, pageva 
manussitthiyā. Tena vuccati ‘antamaso tiracchānagatāyapī ’ti.  
 

30. Pārājiko hotī ’ti seyyathāpi nāma puriso sīsacchinno abhabbo tena 
sarīrabandhanena jīvituṃ, evameva bhikkhu methunaṃ dhammaṃ 
patisevitvā assamaṇo hoti asakyaputtiyo. Tena vuccati ‘pārājiko hotī ’ti.  
 

31. Asaṃvāso ’ti saṃvāso nāma ekaṃ kammaṃ ekuddeso 
samasikkhatā. Eso saṃvāso nāma. So tena saddhiṃ natthi. Tena vuccati 
‘asaṃvāso ’ti.  
 

32. Tisso itthiyo: manussitthi, amanussitthi, tiracchānagatitthi. Tayo 
ubhatobyañjanakā: manussubhatobyañjanako, amanussubhatobyañjanako, 
tiracchānagatubhatobyañjanako. Tayo paṇḍakā: manussapaṇḍako, 
amanussapaṇḍako, tiracchānagatapaṇḍako. Tayo purisā: manussapuriso 
amanussapuriso tiracchānagatapuriso.  
 

33. Manussitthiyā tayo magge methunaṃ dhammaṃ patisevantassa1 
āpatti pārājikassa: vaccamagge passāvamagge mukhe. Amanussitthiyā ―pe― 
Tiracchānagatitthiyā tayo magge methunaṃ dhammaṃ patisevantassa1 
āpatti pārājikassa: vaccamagge passāvamagge mukhe. 
Manussubhatobyañjanakassa ―pe― Amanussubhatobyañjanakassa ―pe― 
Tiracchānagatubhatobyañjanakassa tayo magge methunaṃ dhammaṃ 
patisevantassa1 āpatti pārājikassa: vaccamagge passāvamagge mukhe.  
 

34. Manussapaṇḍakassa dve magge methunaṃ dhammaṃ 
patisevantassa1 āpatti pārājikassa: vaccamagge mukhe. 
Amanussapaṇḍakassa ―pe― Tiracchānagatapaṇḍakassa ―pe― 
Manussapurisassa ―pe― Amanussapurisassa ―pe― 
Tiracchānagatapurisassa dve magge methunaṃ dhammaṃ patisevantassa1 
āpatti pārājikassa: vaccamagge mukhe.  
 

35. Bhikkhussa sevanacittaṃ upaṭṭhite manussitthiyā vaccamaggaṃ 
aṅgajātaṃ pavesentassa2 āpatti pārājikassa. Bhikkhussa sevanacittaṃ 
upaṭṭhite manussitthiyā passāvamaggaṃ ―pe― mukhaṃ aṅgajātaṃ 
pavesentassa āpatti pārājikassa. Bhikkhussa sevanacittaṃ upaṭṭhite 
amanussitthiyā ―pe― tiracchānagatitthiyā ―pe― 
manussubhatobyañjanakassa ―pe― amanussubhatobyañjanakassa ―pe― 
tiracchānagatubhatobyañjanakassa vaccamaggaṃ ―pe― passāvamaggaṃ 
―pe― mukhaṃ aṅgajātaṃ pavesentassa2 āpatti pārājikassa.  
 

36. Bhikkhussa sevanacittaṃ upaṭṭhite manussapaṇḍakassa 
vaccamaggaṃ ―pe― mukhaṃ aṅgajātaṃ pavesentassa2 āpatti pārājikassa. 
Bhikkhussa sevanacittaṃ upaṭṭhite amanussapaṇḍakassa ―pe― 
tiracchānagatapaṇḍakassa ―pe― manussapurisassa ―pe― 
amanussapurisassa ―pe― tiracchānagatapurisassa vaccamaggaṃ ―pe― 
mukhaṃ aṅgajātaṃ pavesentassa2 āpatti pārājikassa.  

                                                   
1 patiseventassa - Sī.       2 pavesantassa - Ma.  
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29. Ngay cả với loài thú cái: Sau khi thực hiện việc đôi lứa với giống 
cái của loài thú thì không còn là Sa-môn, không còn là Thích tử nữa, chứ 
không phải chỉ với người nữ; vì thế được gọi là ‘ngay cả với loài thú cái.’ 
 

30. Là vị phạm tội pārājika: cũng giống như người đàn ông bị chặt 
đứt đầu không thể sống bám víu vào thân thể ấy, tương tợ như thế vị tỳ khưu 
sau khi thực hiện việc đôi lứa thì không còn là Sa-môn, không còn là Thích 
tử; vì thế được gọi ‘là vị phạm tội pārājika.’ 
 

31. Không được cộng trú: cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có 
chung việc đọc tụng (giới bổn Pātimokkha), có sự học tập giống nhau, điều 
ấy gọi là cộng trú. Vị ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là ‘không được 
cộng trú.’ 
 

32. Nữ tánh có ba loại: người nữ, phi nhân nữ, thú cái. Lưỡng căn có ba 
loại: người lưỡng căn, phi nhân lưỡng căn, thú lưỡng căn. Vô căn[*] có ba loại: 
người vô căn, phi nhân vô căn, thú vô căn. Nam tánh có ba loại: người nam, 
phi nhân nam, thú đực. 
 

33. Vị thực hiện việc đôi lứa với người nữ theo ba đường: ở đường đại 
tiện, ở đường tiểu tiện, ở miệng thì phạm tội pārājika. Vị thực hiện việc đôi 
lứa với phi nhân nữ ―(như trên)― với thú cái theo ba đường: ở đường đại 
tiện, ở đường tiểu tiện, ở miệng thì phạm tội pārājika. Vị thực hiện việc đôi 
lứa với người lưỡng căn ―(như trên)― với phi nhân lưỡng căn ―(như trên)― 
với thú lưỡng căn theo ba đường: ở đường đại tiện, ở đường tiểu tiện, ở 
miệng thì phạm tội pārājika. 
 

34. Vị thực hiện việc đôi lứa với người vô căn theo hai đường: ở đường đại 
tiện, ở miệng thì phạm tội pārājika. Vị thực hiện việc đôi lứa với phi nhân vô 
căn ―(như trên)― với thú vô căn ―(như trên)― với người nam ―(như 
trên)― với phi nhân nam ―(như trên)― với thú đực theo hai đường: ở đường 
đại tiện, ở miệng thì phạm tội pārājika. 
 

35. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường đại 
tiện của người nữ thì phạm tội pārājika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp 
rồi đưa dương vật vào đường tiểu tiện ―(như trên)― vào miệng của người nữ 
thì phạm tội pārājika. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật 
vào đường đại tiện ―(như trên)― vào đường tiểu tiện ―(như trên)― vào 
miệng của phi nhân nữ ―(như trên)― của thú cái ―(như trên)― của người 
lưỡng căn ―(như trên)― của phi nhân lưỡng căn ―(như trên)― của thú 
lưỡng căn thì phạm tội pārājika. 
 

36. Vị tỳ khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường đại 
tiện ―(như trên)― vào miệng của người vô căn thì phạm tội pārājika. Vị tỳ 
khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường đại tiện ―(như 
trên)― vào miệng của phi nhân vô căn ―(như trên)― của thú vô căn ―(như 
trên)― của người nam ―(như trên)― của phi nhân nam ―(như trên)― của 
thú đực ―(như trên)― thì phạm tội pārājika.  
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37. Bhikkhupaccatthikā manussitthiṃ bhikkhussa santike ānetvā 
vaccamaggena aṅgajātaṃ abhinisīdenti. So ce pavesanaṃ sādiyati, 
paviṭṭhaṃ sādiyati, ṭhitaṃ sādiyati, uddharaṇaṃ sādiyati, āpatti pārājikassa. 
Bhikkhupaccatthikā manussitthiṃ bhikkhussa santike ānetvā vaccamaggena 
aṅgajātaṃ abhinisīdenti. So ce pavesanaṃ na sādiyati, paviṭṭhaṃ sādiyati, 
ṭhitaṃ sādiyati, uddharaṇaṃ sādiyati, āpatti pārājikassa. 
Bhikkhupaccatthikā manussitthiṃ bhikkhussa santike ānetvā vaccamaggena 
aṅgajātaṃ abhinisīdenti. So ce pavesanaṃ na sādiyati, paviṭṭhaṃ na 
sādiyati, ṭhitaṃ sādiyati, uddharaṇaṃ sādiyati, āpatti pārājikassa. 
Bhikkhupaccatthikā manussitthiṃ bhikkhussa santike ānetvā vaccamaggena 
aṅgajātaṃ abhinisīdenti. So ce pavesanaṃ na sādiyati, paviṭṭhaṃ na 
sādiyati, ṭhitaṃ na sādiyati, uddharanaṃ sādiyati, āpatti pārājikassa. 
Bhikkhupaccatthikā manussitthiṃ bhikkhussa santike ānetvā vaccamaggena 
aṅgajātaṃ abhinisīdenti. So ce pavesanaṃ na sādiyati, paviṭṭhaṃ na 
sādiyati, ṭhitaṃ na sādiyati, uddharaṇaṃ na sādiyati, anāpatti.  
 
 

38. Bhikkhupaccatthikā manussitthiṃ bhikkhussa santike ānetvā 
passāvamaggena ―pe― mukhena aṅgajātaṃ abhinisīdenti. So ce pavesanaṃ 
sādiyati, paviṭṭhaṃ sādiyati, ṭhitaṃ sādiyati, uddharanaṃ sādiyati, āpatti 
pārājikassa. ―pe― na sādiyati, anāpatti.  
 
 

39. Bhikkhupaccatthikā manussitthiṃ jāgarantiṃ ―pe― suttaṃ ―pe― 
mattaṃ ―pe― ummattaṃ ―pe― pamattaṃ ―pe― mataṃ akkhayitaṃ 
―pe― mataṃ yebhuyyena akkhayitaṃ ―pe― sādiyati, āpatti pārājikassa. 
―pe― na sādiyati, anāpatti.  
 
 

40. Bhikkhupaccatthikā manussitthiṃ mataṃ yebhuyyena khayitaṃ 
bhikkhussa santike ānetvā vaccamaggena ―pe― passāvamaggena ―pe― 
mukhena aṅgajātaṃ abhinisīdenti. So ce pavesanaṃ sādiyati, paviṭṭhaṃ 
sādiyati, ṭhitaṃ sādiyati, uddharaṇaṃ sādiyati, āpatti thullaccayassa. ―pe― 
na sādiyati, anāpatti.  
 
 

41. Bhikkhupaccatthikā amanussitthiṃ ―pe― tiracchānagatitthiṃ ―pe― 
manussabhatobyañjanakaṃ ―pe― amanussubhatobyañjanakaṃ ―pe― 
tiracchānagatubhatobyañjanakaṃ bhikkhussa santike ānetvā vaccamaggena 
―pe― passāvamaggena ―pe― mukhena aṅgajātaṃ abhinisīdenti. So ce 
pavesanaṃ sādiyati, paviṭṭhaṃ sādiyati, ṭhitaṃ sādiyati, uddharanaṃ 
sādiyati, āpatti pārājikassa. ―pe― na sādiyati, anāpatti.  
 
 

42. Bhikkhupaccatthikā tiracchānagatubhatobyañjanakaṃ jāgarantaṃ 
―pe― suttaṃ ―pe― mattaṃ ―pe― ummattaṃ ―pe― pamattaṃ ―pe― 
mataṃ akkhayitaṃ ―pe― mataṃ yebhuyyena akkhayitaṃ ―pe― sādiyati, 
āpatti pārājikassa. ―pe― na sādiyati, anāpatti.  
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37. Các tỳ khưu đối nghịch[*] đem người nữ lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp 
dương vật (vị ấy) với đường đại tiện (của cô ấy). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa 
vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút 
ra thì phạm tội pārājika. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ lại gần vị tỳ 
khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện (của cô ấy). Nếu vị ấy 
không ưng thuận việc đưa vào, (nhưng) ưng thuận khi được đẩy vào, ưng 
thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội pārājika. Các tỳ khưu 
đối nghịch đem người nữ lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với 
đường đại tiện (của cô ấy). Nếu vị ấy không ưng thuận việc đưa vào, không 
ưng thuận khi được đẩy vào, (nhưng) ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc 
rút ra thì phạm tội pārājika. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ lại gần vị 
tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện (của cô ấy). Nếu vị ấy 
không ưng thuận việc đưa vào, không ưng thuận khi được đẩy vào, không 
ưng thuận khi dừng lại, (nhưng) ưng thuận việc rút ra thì phạm tội pārājika. 
Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật 
(vị ấy) với đường đại tiện (của cô ấy). Nếu vị ấy không ưng thuận việc đưa 
vào, không ưng thuận khi được đẩy vào, không ưng thuận khi dừng lại, không 
ưng thuận việc rút ra thì vô tội.  
 

38. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp 
dương vật (vị ấy) với đường tiểu tiện ―(như trên)― với miệng (của cô ấy). 
Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi 
dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội pārājika. ―(như trên)― không 
ưng thuận thì vô tội.  
 

39. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ đang tỉnh táo ―nt― đang ngủ 
―nt― đang say sưa ―nt― bị điên ―nt― đang đờ đẫn ―nt― đã chết chưa bị 
(thú) ăn ―(như trên)― đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần ―(như trên)― 
Nếu vị ấy ưng thuận ―(như trên)― thì phạm tội pārājika.  
 

40. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ đã chết đã bị (thú) ăn nhiều 
phần lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện ―nt― 
với đường tiểu tiện ―nt― với miệng (của cô ấy). Nếu vị ấy ưng thuận việc 
đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc 
rút ra thì phạm tội thullaccaya. ―(như trên)― không ưng thuận thì vô tội. 
 

41. Các tỳ khưu đối nghịch đem phi nhân nữ ―nt― thú cái ―nt― người 
lưỡng căn ―nt― phi nhân lưỡng căn ―nt― thú lưỡng căn lại gần vị tỳ khưu 
rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện ―nt― với đường tiểu tiện 
―nt― với miệng (của đối tượng). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì 
phạm tội pārājika. ―(như trên)― không ưng thuận thì vô tội.  
 

42. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú lưỡng căn đang tỉnh táo ―(như 
trên)― đang ngủ ―(như trên)― đang say sưa ―nt― bị điên ―nt― đang đờ 
đẫn ―nt― đã chết chưa bị (thú) ăn ―(như trên)― đã chết chưa bị (thú) ăn 
nhiều phần ―(như trên)― Nếu vị ấy ưng thuận ―(như trên)― thì phạm tội 
pārājika. ―(như trên)― không ưng thuận thì vô tội. 
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43. Bhikkhupaccatthikā tiracchānagatubhatobyañjanakaṃ mataṃ 
yebhuyyena khayitaṃ bhikkhussa santike ānetvā vaccamaggena ―pe― 
passāvamaggena ―pe― mukhena aṅgajātaṃ abhinisīdenti. So ce pavesanaṃ 
sādiyati, paviṭṭhaṃ sādiyati, ṭhitaṃ sādiyati, uddharaṇaṃ sādiyati, āpatti 
thullaccayassa. ―pe― na sādiyati, anāpatti.  
 

44. Bhikkhupaccatthikā manussapaṇḍakaṃ ―pe― amanussapaṇḍakaṃ 
―pe― tiracchānagatapaṇḍakaṃ bhikkhussa santike ānetvā vaccamaggena 
―pe― mukhena aṅgajātaṃ abhinisīdenti. So ce pavesanaṃ sādiyati, 
paviṭṭhaṃ sādiyati, ṭhitaṃ sādiyati, uddharaṇaṃ sādiyati, āpatti pārājikassa. 
―pe― na sādiyati, anāpatti.  
 

45. Bhikkhupaccatthikā tiracchānagatapaṇḍakaṃ jāgarantaṃ ―pe― 
suttaṃ ―pe― mattaṃ ―pe― ummattaṃ ―pe― pamattaṃ ―pe― mataṃ 
akkhayitaṃ ―pe― mataṃ yebhuyyena akkhayitaṃ ―pe― sādiyati, āpatti 
pārājikassa. ―pe― na sādiyati, anāpatti.  
 

46. Bhikkhupaccatthikā tiracchānagatapaṇḍakaṃ mataṃ yebhuyyena 
khayitaṃ bhikkhussa santike ānetvā vaccamaggena ―pe― mukhena 
aṅgajātaṃ abhinisīdenti. So ce pavesanaṃ sādiyati, paviṭṭhaṃ sādiyati, 
ṭhitaṃ sādiyati, uddharaṇaṃ sādiyati, āpatti thullaccayassa. ―pe― na 
sādiyati, anāpatti.  
 

47. Bhikkhupaccatthikā manussapurisaṃ ―pe― amanussapurisaṃ 
―pe― tiracchānagatapurisaṃ bhikkhussa santike ānetvā vaccamaggena 
―pe― mukhena aṅgajātaṃ abhinisīdenti. So ce pavesanaṃ sādiyati, 
paviṭṭhaṃ sādiyati, ṭhitaṃ sādiyati, uddharaṇaṃ sādiyati, āpatti pārājikassa. 
―pe― na sādiyati, anāpatti.  
 

48. Bhikkhupaccatthikā tiracchānagatapurisaṃ jāgarantaṃ ―pe― 
suttaṃ ―pe― mattaṃ ―pe― ummattaṃ ―pe― pamattaṃ ―pe― mataṃ 
akkhayitaṃ ―pe― mataṃ yebhuyyena akkhayitaṃ ―pe― sādiyati, āpatti 
pārājikassa. ―pe― na sādiyati, anāpatti.  
 

49. Bhikkhupaccatthikā tiracchānagatapurisaṃ mataṃ yebhuyyena 
khayitaṃ bhikkhussa santike ānetvā vaccamaggena ―pe― mukhena 
aṅgajātaṃ abhinisīdenti. So ce pavesanaṃ sādiyati, paviṭṭhaṃ sādiyati, 
ṭhitaṃ sādiyati, uddharaṇaṃ sādiyati, āpatti thullaccayassa. ―pe― na 
sādiyati, anāpatti.  
 

50. Bhikkhupaccatthikā manussitthiṃ bhikkhussa santike ānetvā 
vaccamaggena ―pe― passāvamaggena ―pe― mukhena aṅgajātaṃ 
abhinisīdenti, santhatāya asanthatassa ―pe― asanthatāya santhassa ―pe― 
santhāya santhatassa ―pe― asanthatāya asanthatassa. So ce pavesanaṃ 
sādiyati, paviṭṭhaṃ sādiyati, ṭhitaṃ sādiyati, uddharaṇaṃ sādiyati, āpatti 
pārājikassa. ―pe― na sādiyati, anāpatti.  
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43. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú lưỡng căn đã chết đã bị (thú) ăn 
nhiều phần lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện 
―nt― với đường tiểu tiện ―nt― với miệng (của đối tượng). Nếu vị ấy ưng 
thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng 
thuận việc rút ra thì phạm tội thullaccaya. ―nt― không ưng thuận thì vô tội.  
 

44. Các tỳ khưu đối nghịch đem người vô căn ―(như trên)― phi nhân vô 
căn ―(như trên)― thú vô căn lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) 
với đường đại tiện ―nt― với miệng (của đối tượng). Nếu vị ấy ưng thuận việc 
đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc 
rút ra thì phạm pārājika. ―(như trên)― không ưng thuận thì vô tội.  
 

45. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú vô căn đang tỉnh táo ―nt― đang ngủ 
―nt― đang say sưa ―nt― bị điên ―nt― đang đờ đẫn ―nt― đã chết chưa bị 
(thú) ăn ―nt― đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần Nếu vị ấy ưng thuận 
―nt― thì phạm tội pārājika. ―nt― không ưng thuận thì vô tội.  
 

46. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú vô căn đã chết đã bị (thú) ăn nhiều 
phần lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện ―nt― 
với miệng (của đối tượng). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi 
được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội 
thullaccaya. ―nt― không ưng thuận thì vô tội. 
 

47. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nam ―nt― phi nhân nam ―nt― 
thú đực lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện 
―nt― với miệng (của đối tượng). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì 
phạm pārājika. ―nt― không ưng thuận thì vô tội.  
 

48. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú nam đang tỉnh táo ―nt― đang ngủ 
―nt― đang say sưa ―nt― bị điên ―nt― đang đờ đẫn ―nt― đã chết chưa bị 
(thú) ăn ―nt― đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần ―nt― Nếu vị ấy ưng 
thuận ―nt― thì phạm tội pārājika. ―nt― không ưng thuận thì vô tội. 
 

49. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú nam đã chết đã bị (thú) ăn nhiều 
phần lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện ―nt― 
với miệng (của đối tượng). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi 
được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội 
thullaccaya. ―nt― không ưng thuận thì vô tội. 
 

50. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp 
dương vật (vị ấy) với đường đại tiện ―nt― với đường tiểu tiện ―nt― với 
miệng (của cô ấy), của cô ấy được che phủ và của vị ấy không được che phủ 
―nt― của cô ấy không được che phủ và của vị ấy được che phủ ―nt― của cô 
ấy được che phủ và của vị ấy được che phủ ―nt― của cô ấy không được che 
phủ và của vị ấy không được che phủ. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì 
phạm tội pārājika. ―(như trên)― không ưng thuận thì vô tội.  
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51. Bhikkhupaccatthikā manussitthiṃ jāgarantiṃ ―pe― suttaṃ ―pe― 
mattaṃ ―pe― ummattaṃ ―pe― pamattaṃ ―pe― mataṃ akkhayitaṃ 
―pe― mataṃ yebhuyyena akkhayitaṃ ―pe― sādiyati, āpatti pārājikassa 
―pe― na sādiyati, anāpatti.  
 
 

52. Bhikkhupaccatthikā manussitthiṃ ―pe― amanussitthiṃ ―pe― 
tiracchānagatitthiṃ mataṃ yebhuyyena khayitaṃ bhikkhussa santike ānetvā 
vaccamaggena ―pe― passāvamaggena ―pe― mukhena aṅgajātaṃ 
abhinisīdenti, santhatāya asanthatassa ―pe― asanthatāya santhatassa 
―pe― santhatāya santhatassa ―pe― asanthatāya asanthatassa. So ce 
pavesanaṃ sādiyati, paviṭṭhaṃ sādiyati, ṭhitaṃ sādiyati, uddharaṇaṃ 
sādiyati, āpatti thullaccayassa. ―pe― na sādiyati, anāpatti.  
 
 

53. Bhikkhupaccatthikā manussubhatobyañjanakaṃ ―pe― 
amanussubhatobyañjanakaṃ ―pe― tiracchānagatubhatobyañjanakaṃ 
bhikkhussa santike ānetvā vaccamaggena ―pe― passāvamaggena ―pe― 
mukhena aṅgajātaṃ abhinisīdenti, santhatassa asanthatassa ―pe― 
asanthatassa santhatassa ―pe― santhatassa santhatassa ―pe― asanthatassa 
asanthatassa. So ce pavesanaṃ sādiyati, paviṭṭhaṃ sādiyati, ṭhitaṃ sādiyati, 
uddharaṇaṃ sādiyati, āpatti pārājikassa. ―pe― na sādiyati, anāpatti.  
 
 

54. Bhikkhupaccatthikā tiracchānagatubhatobyañjanakaṃ jāgarantaṃ 
―pe― suttaṃ ―pe― mattaṃ ―pe― ummattaṃ ―pe― pamattaṃ ―pe― 
mataṃ akkhayitaṃ ―pe― mataṃ yebhuyyena akkhayitaṃ ―pe― āpatti 
pārājikassa.  
 
 

55. Bhikkhupaccatthikā ―pe― tiracchānagatubhatobyañjanakaṃ mataṃ 
yebhuyyena khayitaṃ bhikkhussa santike ānetvā vaccamaggena ―pe― 
passāvamaggena ―pe― mukhena aṅgajātaṃ abhinisīdenti, santhatassa 
asanthatassa ―pe― asantatassa santhatassa, ―pe― santhatassa santhatassa 
―pe― asanthatassa asanthatassa. So ce pavesanaṃ sādiyati, paviṭṭhaṃ 
sādiyati, ṭhitaṃ sādiyati, uddharaṇaṃ sādiyati, āpatti thullaccayassa. ―pe― 
na sādiyati, anāpatti.  
 
 

56. Bhikkhupaccatthikā manussapaṇḍakaṃ ―pe― amanussapaṇḍakaṃ 
―pe― tiracchānagatapaṇḍakaṃ ―pe― manussapurisaṃ ―pe― 
amanussapurisaṃ ―pe― tiracchānagatapurisaṃ bhikkhussa santike ānetvā 
vaccamaggena ―pe― mukhena aṅgajātaṃ abhinisīdenti, santhatassa 
asanthatassa ―pe― asanthatassa santhatassa ―pe― santhatassa santhatassa 
―pe― asanthatassa asanthatassa. So ce pavesanaṃ sādiyati, paviṭṭhaṃ 
sādiyati, ṭhitaṃ sādiyati, uddharaṇaṃ sādiyati, āpatti pārājikassa. ―pe― na 
sādiyati, anāpatti.  
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51. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ đang tỉnh táo ... đang ngủ ... 
đang say sưa ... bị điên ... đang đờ đẫn ... đã chết chưa bị (thú) ăn ... đã chết 
chưa bị (thú) ăn nhiều phần ... Nếu vị ấy ưng thuận ―nt― thì phạm tội 
pārājika. ―(như trên)― không ưng thuận thì vô tội.  
 

52. Các tỳ khưu đối nghịch đem người nữ ―nt― phi nhân nữ ―nt― thú 
cái đã chết đã bị (thú) ăn nhiều phần lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật 
(vị ấy) với đường đại tiện ―nt― với đường tiểu tiện ―nt― với miệng (của đối 
tượng), của đối tượng được che phủ và của vị ấy không được che phủ ... của 
đối tượng không được che phủ và của vị ấy được che phủ ... của đối tượng 
được che phủ và của vị ấy được che phủ ... của đối tượng không được che phủ 
và của vị ấy không được che phủ. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì 
phạm tội thullaccaya. ―(như trên)― không ưng thuận thì vô tội.  
 

53. Các tỳ khưu đối nghịch đem người lưỡng căn ―nt― phi nhân lưỡng 
căn ―nt― thú lưỡng căn lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với 
đường đại tiện ―nt― với đường tiểu tiện ―nt― với miệng (của đối tượng), 
của đối tượng được che phủ và của vị ấy không được che phủ ... của đối tượng 
không được che phủ và của vị ấy được che phủ ... của đối tượng được che phủ 
và của vị ấy được che phủ ... của đối tượng không được che phủ và của vị ấy 
không được che phủ. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được 
đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội pārājika. 
―(như trên)― không ưng thuận thì vô tội.  
 

54. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú lưỡng căn đang tỉnh táo ―nt― đang 
ngủ ―nt― đang say sưa ―nt― bị điên ―nt― đang đờ đẫn ―nt― đã chết chưa 
bị (thú) ăn ―nt― đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần ―(như trên)― thì 
phạm tội pārājika.  
 

55. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú lưỡng căn đã chết đã bị (thú) ăn 
nhiều phần lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện 
... với đường tiểu tiện ... với miệng (của đối tượng), của đối tượng được che 
phủ và của vị ấy không được che phủ ... của đối tượng không được che phủ và 
của vị ấy được che phủ ... của đối tượng được che phủ và của vị ấy được che 
phủ ... của đối tượng không được che phủ và của vị ấy không được che phủ. 
Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi 
dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội thullaccaya. ―(như trên)― 
không ưng thuận thì vô tội. 
 

56. Các tỳ khưu đối nghịch đem người vô căn ... phi nhân vô căn ... thú vô 
căn ... người nam ... phi nhân nam ... thú đực lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp 
dương vật (vị ấy) với đường đại tiện ... với miệng (của đối tượng), của đối 
tượng được che phủ và của vị ấy không được che phủ ... của đối tượng không 
được che phủ và của vị ấy được che phủ ... của đối tượng được che phủ và của 
vị ấy được che phủ ... của đối tượng không được che phủ và của vị ấy không 
được che phủ. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, 
ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm pārājika. ―(như 
trên)― không ưng thuận thì vô tội.  
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57. Bhikkhupaccatthikā manussapaṇḍakaṃ ―pe― tiracchānagata-
purisaṃ jāgarantaṃ ―pe― suttaṃ ―pe― mattaṃ ―pe― ummattaṃ ―pe― 
pamattaṃ ―pe― mataṃ akkhayitaṃ ―pe― mataṃ yebhuyyena akkhayitaṃ 
―pe― sādiyati, āpatti pārājikassa. ―pe― na sādiyati, anāpatti.  
 

58. Bhikkhupaccatthikā tiracchānagatapurisaṃ mataṃ yebhuyyena 
khayitaṃ bhikkhussa santike ānetvā vaccamaggena ―pe― mukhena 
aṅgajātaṃ abhinisīdenti, santhatassa asanthatassa, ―pe― asanthatassa 
santhatassa, ―pe― santhatassa santhatassa, ―pe― asanthatassa 
asanthatassa. So ce pavesanaṃ sādiyati, paviṭṭhaṃ sādiyati, ṭhitaṃ sādiyati, 
uddharanaṃ sādiyati, āpatti thullaccayassa. ―pe― na sādiyati, anāpatti.  
 

59. Bhikkhupaccatthikā bhikkhuṃ manussitthiyā santike ānetvā 
aṅgajātena vaccamaggaṃ ―pe― passāvamaggaṃ ―pe― mukhaṃ 
abhinisīdenti. So ce pavesanaṃ sādiyati, paviṭṭhaṃ sādiyati, ṭhitaṃ sādiyati, 
uddharaṇaṃ sādiyati, āpatti pārājikassa. ―pe― na sādiyati, anāpatti.  
 

60. Bhikkhupaccatthikā bhikkhuṃ manussitthiyā jāgarantiyā ―pe― 
suttāya ―pe― mattāya ―pe― ummattāya ―pe― pamattāya ―pe― matāya 
akkhayitāya, ―pe― matāya yebhuyyena akkhayitāya ―pe― sādiyati, āpatti 
pārājikassa. ―pe― na sādiyati, anāpatti.  
 

61. Bhikkhupaccatthikā bhikkhuṃ manussitthiyā matāya yebhuyyena 
khayitāya santike ānetvā aṅgajātena vaccamaggaṃ ―pe― passāvamaggaṃ 
―pe― mukhaṃ abhinisīdenti. So ce pavesanaṃ sādiyati, paviṭṭhaṃ sādiyati, 
ṭhitaṃ sādiyati, uddharaṇaṃ sādiyati, āpatti thullaccayassa. ―pe― na 
sādiyati, anāpatti.  
 

62. Bhikkhupaccatthikā bhikkhuṃ amanussitthiyā ―pe― 
tiracchānagatitthiyā ―pe― manussubhatobyañjanakassa ―pe― 
amanussubhatobyañjanakassa ―pe― tiracchānagatubhatobyañjanakassa 
―pe― manussapaṇḍakassa ―pe― amanussapaṇḍakassa ―pe― 
tiracchānagatapaṇḍakassa ―pe― manussapurisassa ―pe― 
amanussapurisassa ―pe― tiracchānagatapurisassa santike ānetvā 
aṅgajātena vaccamaggaṃ ―pe― mukhaṃ abhinisīdenti. So ce pavesanaṃ 
sādiyati, paviṭṭhaṃ sādiyati, ṭhitaṃ sādiyati, uddharaṇaṃ sādiyati, āpatti 
pārājikassa. ―pe― na sādiyati, anāpatti.  
 

63. Bhikkhupaccatthikā bhikkhuṃ tiracchānagatapurisassa jāgarantassa 
―pe― suttassa ―pe― mattassa ―pe― ummattassa ―pe― pamattassa ―pe― 
matassa akkhayitassa ―pe― matassa yebhuyyena akkhayitassa ―pe― 
sādiyati, āpatti pārājikassa. ―pe― na sādiyati, anāpatti.  
 

64. Bhikkhupaccatthikā bhikkhuṃ tiracchānagatapurisassa matassa 
yebhuyyena khayitassa santike ānetvā aṅgajātena vaccamaggaṃ ―pe― 
mukhaṃ abhinisīdenti. So ce pavesanaṃ sādiyati, paviṭṭhaṃ sādiyati, ṭhitaṃ 
sādiyati, uddharaṇaṃ sādiyati, āpatti thullaccayassa. ―pe― na sādiyati, 
anāpatti.  
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57. Các tỳ khưu đối nghịch đem người vô căn ―nt― thú đực đang tỉnh táo 
―nt― đang ngủ ―nt― đang say sưa ―nt― bị điên ―nt― đang đờ đẫn ―nt― 
đã chết chưa bị (thú) ăn ―nt― đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần ―nt― 
Nếu vị ấy ưng thuận ―nt― thì phạm tội pārājika. ―(như trên)― không ưng 
thuận thì vô tội. 
 

58. Các tỳ khưu đối nghịch đem thú đực đã chết đã bị (thú) ăn nhiều phần 
lại gần vị tỳ khưu rồi kết hợp dương vật (vị ấy) với đường đại tiện ―nt― với 
miệng (của đối tượng), của đối tượng được che phủ và của vị ấy không được 
che phủ ... của đối tượng không được che phủ và của vị ấy được che phủ ... 
của đối tượng được che phủ và của vị ấy được che phủ ... của đối tượng không 
được che phủ và của vị ấy không được che phủ. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa 
vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút 
ra thì phạm tội thullaccaya. ―(như trên)― không ưng thuận thì vô tội. 
 

59. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần người nữ rồi kết hợp 
đường đại tiện ―nt― đường tiểu tiện ―nt― miệng (của cô ấy) với dương vật 
(vị ấy). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng 
thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội pārājika. ―(như 
trên)― không ưng thuận thì vô tội.  
 

60. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần người nữ đang tỉnh táo 
... đang ngủ ... đang say sưa ... bị điên ... đang đờ đẫn ... đã chết chưa bị (thú) 
ăn ... đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần ... Nếu vị ấy ưng thuận ―(như 
trên)― thì phạm tội pārājika ―(như trên)― không ưng thuận thì vô tội. 
 

61. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần người nữ đã chết đã bị 
(thú) ăn nhiều phần rồi kết hợp đường đại tiện ... đường tiểu tiện ... miệng 
(của cô ấy) với dương vật (vị ấy). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì 
phạm tội thullaccaya. ―(như trên)― không ưng thuận thì vô tội. 
 

62. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần phi nhân nữ ... thú cái 
... người lưỡng căn ... phi nhân lưỡng căn ... thú lưỡng căn ... người vô căn ... 
phi nhân vô căn ... thú vô căn ... người nam ... phi nhân nam ... thú đực rồi 
kết hợp đường đại tiện ―nt― miệng (của đối tượng) với dương vật (vị ấy). 
Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi 
dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm pārājika. ―(như trên)― không ưng 
thuận thì vô tội.  
 

63. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần thú đực đang tỉnh táo 
―nt― đang ngủ ―nt― đang say sưa ―nt― bị điên ―nt― đang đờ đẫn ―nt― 
đã chết chưa bị (thú) ăn ―nt― đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần ―nt― 
Nếu vị ấy ưng thuận ―(như trên)― thì phạm tội pārājika. ―(như trên)― 
không ưng thuận thì vô tội. 
 

64. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần thú đực đã chết đã bị 
(thú) ăn nhiều phần rồi kết hợp đường đại tiện ―nt― miệng (của đối tượng) 
với dương vật (vị ấy). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được 
đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội 
thullaccaya. ―(như trên)― không ưng thuận thì vô tội. 
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65. Bhikkhupaccatthikā bhikkhuṃ manussitthiyā santike ānetvā 
aṅgajātena vaccamaggaṃ ―pe― passāvamaggaṃ ―pe― mukhaṃ 
abhinisīdenti, santhatassa asanthatāya ―pe― asanthatassa santhatāya 
―pe― santhatassa santhatāya ―pe― asanthatassa asanthatāya. So ce 
pavesanaṃ sādiyati, paviṭṭhaṃ sādiyati, ṭhitaṃ sādiyati, uddharaṇaṃ 
sādiyati, āpatti pārājikassa. ―pe― na sādiyati, anāpatti.  
 

66. Bhikkhupaccatthikā bhikkhuṃ manussitthiyā jāgarantiyā ―pe― 
suttāya ―pe― mattāya ―pe― ummattāya ―pe― pamattāya ―pe― matāya 
akkhayitāya ―pe― matāya yebhuyyena akkhayitāya ―pe― sādiyati, āpatti 
pārājikassa. ―pe― na sādiyati, anāpatti.  
 

67. Bhikkhupaccatthikā bhikkhuṃ manussitthiyā matāya yebhuyyena 
khayitāya santike ānetvā aṅgajātena vaccamaggaṃ ―pe― passāvamaggaṃ 
―pe― mukhaṃ abhinisīdenti. So ce pavesanaṃ sādiyati, paviṭṭhaṃ sādiyati, 
ṭhitaṃ sādiyati, uddharaṇaṃ sādiyati, āpatti thullaccayassa. ―pe― na 
sādiyati, anāpatti.  
 

68. Bhikkhupaccatthikā bhikkhuṃ amanussitthiyā ―pe― 
tiracchānagatitthiyā ―pe― manussubhatobyañjanakassa ―pe― 
amanussubhatobyañjanakassa ―pe― tiracchānagatubhatobyañjanakassa 
―pe― vaccamaggaṃ ―pe― passāvamaggaṃ ―pe― mukhaṃ ―pe― 
manussapaṇḍakassa ―pe― amanussapaṇḍakassa ―pe― 
tiracchānagatapaṇḍakassa ―pe― manussapurisassa ―pe― 
amanussapurisassa ―pe― tiracchānagatapurisassa santike ānetvā 
aṅgajātena vaccamaggaṃ ―pe― mukhaṃ abhinisīdenti, santhatassa 
asanthatassa ―pe― asanthatassa santhatassa ―pe― santhatassa santhatassa 
―pe― asanthatassa asanthatassa. ―pe― So ce pavesanaṃ sādiyati, 
paviṭṭhaṃ sādiyati, ṭhitaṃ sādiyati, uddharaṇaṃ sādiyati, āpatti pārājikassa. 
―pe― na sādiyati, anāpatti.  
 

69. Bhikkhupaccatthikā bhikkhuṃ tiracchānagatapurisassa jāgarantassa 
―pe― suttassa ―pe― mattassa ―pe― ummattassa ―pe― pamattassa ―pe― 
matassa akkhayitassa ―pe― matassa yebhuyyena akkhayitassa ―pe― 
sādiyati, āpatti pārājikassa. ―pe― na sādiyati, anāpatti.  
 

70. Bhikkhupaccatthikā bhikkhuṃ ―pe― tiracchānagatapurisassa 
matassa yebhuyyena khayitassa santike ānetvā aṅgajātena vaccamaggaṃ 
―pe― mukhaṃ abhinisīdenti, santhatassa asanthatassa―pe― asanthatassa 
santhatassa ―pe― santhatassa santhatassa ―pe― asanthatassa 
asanthatassa. ―pe― So ce pavesanaṃ sādiyati, paviṭṭhaṃ sādiyati, ṭhitaṃ 
sādiyati, uddharaṇaṃ sādiyati, āpatti thullaccayassa. ―pe― na sādiyati, 
anāpatti.  
 

71. Rājapaccatthikā ―pe― Corapaccatthikā ―pe― Dhuttapaccatthikā 
―pe― Uppalagandhapaccatthikā ―pe― āpatti ―pe― anāpatti 
(bhikkhupaccatthikesu viya vitthāretabbaṃ).  

[Santhataṃ vaṇṇitameva]. 
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65. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần người nữ rồi kết hợp 
đường đại tiện ... đường tiểu tiện ... miệng (của cô ấy) với dương vật (vị ấy), 
của vị ấy được che phủ và của cô ấy không được che phủ ... của vị ấy không 
được che phủ và của cô ấy được che phủ ... của vị ấy được che phủ và của cô 
ấy được che phủ ... của vị ấy không được che phủ và của cô ấy không được 
che phủ. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đẩy vào, ưng 
thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội pārājika. ―(như 
trên)― không ưng thuận thì vô tội.  
 

66. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần người nữ đang tỉnh táo 
... đang ngủ ... đang say sưa ... bị điên ... đang đờ đẫn ... đã chết chưa bị (thú) 
ăn ... đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần ... Nếu vị ấy ưng thuận ―(như 
trên)― thì phạm tội pārājika. ―(như trên)― không ưng thuận thì vô tội. 
 

67. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần người nữ đã chết đã bị 
(thú) ăn nhiều phần rồi kết hợp đường đại tiện ... đường tiểu tiện ... miệng 
(của cô ấy) với dương vật (vị ấy). Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì 
phạm tội thullaccaya. ―(như trên)― không ưng thuận thì vô tội.  
 

68. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần phi nhân nữ ... thú cái 
... người lưỡng căn ... phi nhân lưỡng căn ... thú lưỡng căn rồi kết hợp đường 
đại tiện ... đường tiểu tiện ... miệng (của đối tượng) ... lại gần người vô căn ... 
phi nhân vô căn ... thú vô căn ... người nam ... phi nhân nam ... thú đực rồi 
kết hợp đường đại tiện ... miệng (của đối tượng) với dương vật (vị ấy), của vị 
ấy được che phủ và của đối tượng không được che phủ ... của vị ấy không 
được che phủ và của đối tượng được che phủ ... của vị ấy được che phủ và của 
đối tượng được che phủ ... của vị ấy không được che phủ và của đối tượng 
không được che phủ. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được 
đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội pārājika. 
―(như trên)― không ưng thuận thì vô tội.  
 

69. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần thú đực đang tỉnh táo ... 
đang ngủ ... đang say sưa ...bị điên ... đang đờ đẫn ... đã chết chưa bị (thú) ăn 
... đã chết chưa bị (thú) ăn nhiều phần ... Nếu vị ấy ưng thuận ―(như trên)― 
thì phạm tội pārājika. ―(như trên)― không ưng thuận thì vô tội. 
 

70. Các tỳ khưu đối nghịch đem vị tỳ khưu lại gần đã chết đã bị (thú) ăn 
nhiều phần rồi kết hợp đường đại tiện ... miệng (của đối tượng) với dương 
vật (vị ấy), của vị ấy được che phủ và của đối tượng không được che phủ ... 
của vị ấy không được che phủ và của đối tượng được che phủ ... của vị ấy 
được che phủ và của đối tượng được che phủ ... của vị ấy không được che phủ 
và của đối tượng không được che phủ. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì 
phạm tội thullaccaya. ―(như trên)― không ưng thuận thì vô tội. 
 

71. Các vị vua đối nghịch ... Các kẻ trộm cướp đối nghịch ... Các kẻ vô lại 
đối nghịch ... Các kẻ thảo khấu đối nghịch ... thì phạm tội ... thì vô tội (nên 
phân tích tương tợ như ở các phần liên quan đến ‘các tỳ khưu đối nghịch’). 

[Phần ‘Được Che Phủ’ đã được giảng xong].  
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72. Maggena maggaṃ paveseti, āpatti pārājikassa. Maggena amaggaṃ 
paveseti, āpatti pārājikassa. Amaggena maggaṃ paveseti, āpatti pārājikassa. 
Amaggena amaggaṃ paveseti, āpatti thullaccayassa. 
 

73. Bhikkhu suttabhikkhumhi vippaṭipajjati. Paṭibuddho sādiyati, ubho 
nāsetabbā. Paṭibuddho na sādiyati, dūsako nāsetabbo.  

74. Bhikkhu suttasāmaṇeramhi vippaṭipajjati. Paṭibuddho sādiyati, ubho 
nāsetabbā. Paṭibuddho na sādiyati, dūsako nāsetabbo.  

75. Sāmaṇero suttabhikkhumhi vippaṭipajjati. Paṭibuddho sādiyati, ubho 
nāsetabbā. Paṭibuddho na sādiyati, dūsako nāsetabbo.  

76. Sāmaṇero suttasāmaṇeramhi vippaṭipajjati. Paṭibuddho sādiyati, 
ubho nāsetabbā. Paṭibuddho na sādiyati, dūsako nāsetabbo.  
 

77. Anāpatti ajānantassa, asādiyantassa, ummattakassa, khittacittassa, 
vedanaṭṭhassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Santhatabhāṇavāro niṭṭhito.  
--ooOoo-- 

 
VINĪTAVATTHU  

 
UDDĀNAGĀTHĀ 

 
Makkaṭī vajjiputtā ca gihī naggo va titthiyā,  
dārikuppalavaṇṇā ca byañjanehi pare duve.  

 

Mātā dhītā bhaginī ca jāyā ca mudulambino,  
dve vaṇālepacittañca dārudhītalikāya ca.  

 

Sundarena saha pañca pañca sīvathikaṭṭhikā,  
nāgī yakkhī ca petī ca paṇḍakopahato chupe.  

 

Bhaddiye arahaṃ sutto sāvatthiyā caturo pare,  
vesāliyā tayo mallā supine bhārukacchako.  

 

Supabbā saddhā bhikkhunī sikkhamānā sāmaṇerī ca,  
vesiyā paṇḍako gihī aññamaññaṃ buḍḍhapabbajito migo ’ti.  

 
 

1. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu makkaṭiyā methunaṃ 
dhammaṃ patisevi. Tassa kukkuccaṃ ahosi: ‘Bhagavatā sikkhāpadaṃ 
paññattaṃ. Kacci nu kho ahaṃ pārājikaṃ āpattiṃ āpanno ’ti? Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesi. ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (1) 
 
 

2. Tena kho pana samayena sambahulā vesālikā vajjiputtakā bhikkhū 
sikkhaṃ apaccakkhāya dubbalyaṃ anāvīkatvā methunaṃ dhammaṃ 
patiseviṃsu. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi: ‘Bhagavatā sikkhāpadaṃ paññattaṃ. 
Kacci nu kho mayaṃ pārājikaṃ āpattiṃ āpannā ’ti? Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. ―pe― “Āpattiṃ tumhe bhikkhave āpannā pārājikan ”ti. (2)  
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72. Đưa vào đường khiếu theo đường khiếu thì phạm tội pārājika. Đưa 
vào nơi không phải là đường khiếu theo đường khiếu thì phạm tội pārājika. 
Đưa vào đường khiếu không theo đường khiếu thì phạm tội pārājika. Đưa 
vào nơi không phải là đường khiếu không theo đường khiếu thì phạm tội 
thullaccaya. 

73. Vị tỳ khưu vi phạm giới với vị tỳ khưu đang ngủ. Vị kia thức giấc lại 
ưng thuận; cả hai nên bị trục xuất. Vị kia thức giấc không ưng thuận, kẻ làm 
bậy nên bị trục xuất.  

74. Vị tỳ khưu vi phạm giới với vị sa di đang ngủ. Vị sa di thức giấc lại ưng 
thuận; cả hai nên bị trục xuất. Vị sa di thức giấc không ưng thuận, kẻ làm bậy 
nên bị trục xuất.  

75. Vị sa di vi phạm giới với vị tỳ khưu đang ngủ. Vị tỳ khưu thức giấc lại 
ưng thuận; cả hai nên bị trục xuất. Vị tỳ khưu thức giấc không ưng thuận, kẻ 
làm bậy nên bị trục xuất.  

76. Vị sa di vi phạm giới với vị sa di đang ngủ. Vị kia thức giấc lại ưng 
thuận; cả hai nên bị trục xuất. Vị kia thức giấc không ưng thuận, kẻ làm bậy 
nên bị trục xuất.  
 

77. Vị không biết, vị không ưng thuận, vị bị điên, vị có tâm bị rối loạn, vị 
bị thọ khổ hành hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Dứt tụng phẩm “Được Che Phủ.” 
--ooOoo-- 

 
CHUYỆN DẪN GIẢI: 

 
KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 

 
Con khỉ cái, và các vị Vajjī, có (hình tướng) gia chủ, lõa thể, và ngoại đạo, 

đứa bé gái, vị ni Uppalavaṇṇā, hai trường hợp chuyển tánh kỳ lạ.  
Người mẹ, con gái, chị (em) gái, người vợ, lưng dẻo, dương vật dài, hai 

trường hợp vết loét, tranh vẽ, và tượng gỗ. 
Với năm chuyện Sundara, năm ở bãi tha ma, khúc xương, rồng cái, Dạ-

xoa nữ, ma nữ, người vô căn, liệt cảm giác, khi đụng,  
Chuyện vị A-la-hán ngủ ở Bhaddiya, bốn chuyện Sāvatthī, Vesāli ba 

chuyện, vòng hoa, vị ngủ mơ, ở Bhārukaccha,  
Supabbā, Saddhā, vị tỳ khưu ni, vị ni tu tập sự, vị sa di ni, gái điếm, người 

vô căn, nữ gia chủ, lẫn nhau, vị lớn tuổi xuất gia, con nai. 
 

1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện điều đôi lứa với con khỉ 
cái. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Điều học đã được đức Thế Tôn quy định; phải 
chăng ta đã phạm tội pārājika?” Rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (1) 
 

2. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu Vajjiputtaka cư trú ở Vesālī đã thực 
hiện việc đôi lứa khi chưa lìa bỏ sự học tập và chưa bày tỏ lòng yếu nhược. 
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Điều học đã được đức Thế Tôn quy định; phải 
chăng chúng ta đã phạm tội pārājika?” Rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội pārājika.” (2) 
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3. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu ‘evaṃ me anāpatti 
bhavissatī ’ti gihīliṅgena methunaṃ dhammaṃ patisevi. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (3) 

 
 

4. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu ‘evaṃ me anāpatti 
bhavissatī ’ti naggo hutvā methunaṃ dhammaṃ patisevi. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (4) 

 
 

5. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu ‘evaṃ me anāpatti 
bhavissatī ’ti kusacīraṃ nivāsetvā ―pe― vākacīraṃ nivāsetvā ―pe― 
phalakacīraṃ nivāsetvā ―pe― kesakambalaṃ nivāsetvā ―pe― 
vālakambalaṃ nivāsetvā ―pe― ulūkapakkhaṃ nivāsetvā ―pe― 
ajinakkhipaṃ nivāsetvā methunaṃ dhammaṃ patisevi. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (5-11) 

 
 

6. Tena kho pana samayena aññataro piṇḍacāriko bhikkhu pīṭhake 
nipannaṃ dārikaṃ passitvā sāratto aṅguṭṭhaṃ aṅgajātaṃ pavesesi. Sā 
kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa, 
āpatti saṅghādisesassā ”ti. (12)  

 
 

7. Tena kho pana samayena aññataro māṇavako uppalavaṇṇāya 
bhikkhuniyā paṭibaddhacitto hoti. Atha kho so māṇavako uppalavaṇṇāya 
bhikkhuniyā gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭhāya kuṭikaṃ pavisitvā nilīno acchi. 
Uppalavaṇṇā bhikkhunī pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkantā pāde 
pakkhāletvā kuṭikaṃ pavisitvā mañcake nisīdi. Atha kho so māṇavako 
uppalavaṇṇaṃ bhikkhuniṃ uggahetvā dūsesi. Uppalavaṇṇā bhikkhunī 
bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ ekamatthaṃ 
ārocesuṃ. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Anāpatti 
bhikkhave asādiyantiyā ”ti. (13) 
 
 

8. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno itthiliṅgaṃ 
pātubhūtaṃ hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave 
taññeva upajjhaṃ, tameva upasampadaṃ, tāni vassāni, bhikkhunīhi 
saṅkamituṃ, yā āpattiyo bhikkhūnaṃ bhikkhunīhi sādhāraṇā, tā āpattiyo 
bhikkhunīnaṃ santike vuṭṭhātuṃ, yā āpattiyo bhikkhūnaṃ bhikkhunīhi 
asādhāraṇā, tāhi āpattīhi anāpattī ”ti. (14) 
 
 

9. Tena kho pana samayena aññatarassā bhikkhuniyā purisaliṅgaṃ 
pātubhūtaṃ hoti. Bhagavato etamattaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave 
taññeva upajjhaṃ, tameva upasampadaṃ, tāni vassāni, bhikkhūhi 
saṅkamituṃ, yā āpattiyo bhikkhunīnaṃ bhikkhūhi sādhāraṇā, tā āpattiyo 
bhikkhūnaṃ santike vuṭṭhātuṃ, yā āpattiyo bhikkhūnīnaṃ bhikkhūhi 
asādhāraṇā, tāhi āpattīhi anāpattī ”ti. (15) 
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3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ (nghĩ rằng): “Như thế này thì ta sẽ 
không phạm tội” rồi đã thực hiện việc đôi lứa với hình tướng gia chủ. Vị ấy đã 
có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (3) 
 

4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ (nghĩ rằng): “Như thế này thì ta sẽ 
không phạm tội,” sau khi trở nên trần truồng rồi đã thực hiện việc đôi lứa. Vị 
ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
pārājika.” (4) 

 
5. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ (nghĩ rằng): “Như thế này thì ta sẽ 

không phạm tội,” sau khi mặc vải sợi cỏ ―nt― sau khi mặc vỏ cây ―nt― sau 
khi mặc gỗ lát mỏng ―nt― sau khi mặc tấm mền bằng tóc ―nt― sau khi mặc 
cánh chim cú ―nt― sau khi mặc da sơn dương rồi đã thực hiện việc đôi lứa. 
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
pārājika.” (5-11) 

 
6. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi khất thực. Khi thấy một đứa bé gái 

nằm trên ghế, vị ấy đã khởi dục vọng rồi đưa ngón tay cái vào âm vật (của 
đứa bé gái). Đứa bé gái đã chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này tỳ 
khưu, không phạm tội pārājika. Ngươi phạm tội saṅghādisesa.” (12) 

 
7. Vào lúc bấy giờ, có người thanh niên Bā-la-môn nọ đem lòng say đắm 

tỳ khưu ni Uppalavaṇṇā. Khi ấy, lúc tỳ khưu ni Uppalavaṇṇā đã đi vào làng 
để khất thực, thanh niên Bā-la-môn ấy đã đi vào liêu cốc nấp kín rồi chờ đợi. 
Khi đi khất thực trở về sau bữa ăn, tỳ khưu ni Uppala-vaṇṇā đã rửa chân rồi 
đi vào liêu cốc và ngồi xuống ở trên giường. Khi ấy, người thanh niên Bā-la-
môn ấy đã nhấc bổng tỳ khưu ni Uppalavaṇṇā lên và làm điều tồi bại. Tỳ 
khưu ni Uppalavaṇṇā đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni 
đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị ni không ưng thuận thì vô tội.” (13) 

 
8. Vào lúc bấy giờ, tướng trạng người nữ đã xuất hiện ở vị tỳ khưu nọ. Các 

vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, Ta cho phép 
chuyển sang (sinh hoạt) với các tỳ khưu ni (và vẫn giữ nguyên) thầy tế độ 
ấy, sự tu lên bậc trên ấy, các năm (thâm niên) ấy. Những tội nào của các tỳ 
khưu có liên quan đến các tỳ khưu ni, các tội ấy được làm cho hết tội trong 
sự chứng minh của các tỳ khưu ni. Những tội nào của các tỳ khưu không có 
liên quan đến các tỳ khưu ni thì được vô tội với các tội ấy.” (14) 

 
9. Vào lúc bấy giờ, tướng trạng người nam đã xuất hiện ở vị tỳ khưu ni nọ. 

Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, Ta cho phép 
chuyển sang (sinh hoạt) với các tỳ khưu (và vẫn giữ nguyên) thầy tế độ ấy, 
sự tu lên bậc trên ấy, các năm (thâm niên) ấy. Những tội nào của các tỳ 
khưu ni có liên quan đến các tỳ khưu, các tội ấy được làm cho hết tội trong 
sự chứng minh của các tỳ khưu. Những tội nào của các tỳ khưu ni không có 
liên quan đến các tỳ khưu thì được vô tội với các tội ấy.” (15) 
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10. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu ‘evaṃ me anāpatti 
bhavissatī ’ti mātuyā methunaṃ dhammaṃ patisevi. ―pe― Dhītuyā 
methunaṃ dhammaṃ patisevi. ―pe― Bhaginiyā methunaṃ dhammaṃ 
patisevi. Tassa kukkuccaṃ ahosi. Bhagavato etamatthaṃ ārocesi. ―pe― 
“Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (16-18) 

 
11. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu purāṇadutiyikāya 

methunaṃ dhammaṃ patisevi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ 
tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (19)  

 
12. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu mudupiṭṭhiko hoti. So 

anabhiratiyā pīḷito attano aṅgajātaṃ mukhena aggahesi. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (20) 

 
13. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu lambī hoti. So 

anabhiratiyā pīḷito attano aṅgajātaṃ attano vaccamaggaṃ pavesesi. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (21) 

 
14. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu matasarīraṃ1 passi. 

Tasmiñca sarīre aṅgajātasāmantā vaṇo hoti. So ‘evaṃ me anāpatti bhavissatī 
’ti aṅgajāte aṅgajātaṃ pavesetvā vaṇena nīhari. Tassa kukkuccaṃ ahosi 
―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (22) 

 
15. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu matasarīraṃ1 passi, 

tasmiñca sarīre aṅgajātasāmantā vaṇo hoti. So ‘evaṃ me anāpatti bhavissatī 
’ti vaṇe aṅgajātaṃ pavesetvā aṅgajātena nīhari. Tassa kukkuccaṃ ahosi 
―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (23) 

 
16. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sāratto lepacittassa 

nimittaṃ aṅgajātena chupi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhu pārājikassa, āpatti dukkaṭassā ”ti. (24) 

 
17. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sāratto dārudhītalikāya 

nimittaṃ aṅgajātena chupi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhu pārājikassa, āpatti dukkaṭassā ”ti. (25) 

 
18. Tena kho pana samayena sundaro nāma bhikkhu rājagahā pabbajito 

rathikāya gacchati. Aññatarā2 itthī: “Muhuttaṃ bhante āgamehi vandissāmī 
”ti. Sā vandantī antaravāsakaṃ ukkhipitvā mukhena aṅgajātaṃ aggahesi. 
Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Sādiyi tvaṃ bhikkhū ”ti? “Nāhaṃ bhagavā 
sādiyin ”ti. “Anāpatti bhikkhu asādiyantassā ”ti. (26) 

                                                   
1 sarīraṃ - Sīmu. 2.   2 itthī taṃ passitvā etadavoca muhuttaṃ - Syā. 
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10. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ (nghĩ rằng): “Như thế này thì ta sẽ 
không phạm tội” rồi đã thực hiện việc đôi lứa với người mẹ. ―(như trên)― 
rồi đã thực hiện việc đôi lứa với con gái. ―(như trên)― rồi đã thực hiện việc 
đôi lứa với chị (em) gái. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. ―nt― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (16-18) 
 

11. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc đôi lứa với người vợ 
cũ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
pārājika.” (19) 
 

12. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là người có lưng dẻo. Vị ấy bị bực bội 
bởi sự không thỏa thích nên đã dùng miệng ngậm lấy dương vật của mình. Vị 
ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
pārājika.” (20) 
 

13. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là người có dương vật dài. Vị ấy bị 
bực bội bởi sự không thỏa thích nên đã đưa dương vật của mình vào đường 
đại tiện của mình. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội pārājika.” (21) 
 

14. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nhìn thấy thây người chết. Và trên 
thi thể ấy, có vết loét ở bên cạnh bộ phận sinh dục. Vị ấy (nghĩ rằng): “Như 
thế này thì ta sẽ không phạm tội” rồi đã đưa dương vật vào bộ phận sinh dục 
rồi rút ra bằng chỗ vết loét. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (22) 
 

15. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nhìn thấy thây người chết. Và trên 
thi thể ấy, có vết loét ở bên cạnh bộ phận sinh dục. Vị ấy (nghĩ rằng): “Như 
thế này thì ta sẽ không phạm tội” rồi đã đưa dương vật vào vết loét rồi rút ra 
từ bộ phận sinh dục. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội pārājika.” (23) 
 

16. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục nên đã dùng dương vật 
(của mình) sờ vào vật biểu tượng ở tranh vẽ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― 
Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội dukkaṭa.” (24) 
 

17. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục nên đã dùng dương vật 
(của mình) sờ vào chỗ kín ở tượng gỗ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như 
trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội dukkaṭa.” (25) 
 

18. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu tên Sundara đã được xuất gia ở thành 
Rājagaha và (đang) đi trên đường. Có người nữ nọ [sau khi nhìn thấy vị ấy đã 
nói điều này]: - “Thưa ngài, xin chờ chốc lát, tôi sẽ đảnh lễ.” Trong khi đảnh 
lễ, người nữ ấy đã vén y nội lên rồi dùng miệng ngậm lấy dương vật (vị ấy). Vị 
ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, có phải ngươi đã ưng 
thuận?” - “Bạch Thế Tôn, con đã không ưng thuận.” - “Này tỳ khưu, vị không 
ưng thuận thì vô tội.”[*] (26) 
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19. Tena kho pana samayena aññatarā itthī bhikkhuṃ passitvā etadavoca: 
“Ehi bhante methunaṃ dhammaṃ patisevā ”ti. “Alaṃ bhagini netaṃ kappatī 
”ti.” “Ehi bhante ahaṃ vāyamissāmi, tvaṃ mā vāyami, evaṃ te anāpatti 
bhavissatī ”ti. So bhikkhu tathā akāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― 
“Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (27) 
 

20. Tena kho pana samayena aññatarā itthī bhikkhuṃ passitvā 
etadavoca: “Ehi bhante methunaṃ dhammaṃ patisevā ”ti. “Alaṃ bhagini 
netaṃ kappatī ”ti. “Ehi bhante tvaṃ vāyama, ahaṃ na vāyamissāmi, evaṃ te 
anāpatti bhavissatī ”ti. So bhikkhu tathā akāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi 
―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (28) 
 

21. Tena kho pana samayena aññatarā itthī bhikkhuṃ passitvā etadavoca: 
“Ehi bhante methunaṃ dhammaṃ patisevā ”ti. “Alaṃ bhagini netaṃ kappatī 
”ti. “Ehi bhante abbhantaraṃ ghaṭṭetvā bahi mocehi” ―pe― “Bahi ghaṭṭetvā 
abbhantaraṃ mocehi, evaṃ te anāpatti bhavissatī ”ti. So bhikkhu tathā 
akāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno 
pārājikan ”ti. (29-30) 
 

22. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sīvathikaṃ gantvā 
akkhayitaṃ sarīraṃ passitvā tasmiṃ methunaṃ dhammaṃ patisevi. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (31) 
 

23. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sīvathikaṃ gantvā 
yebhuyyena akkhayitaṃ1 sarīraṃ passitvā tasmiṃ methunaṃ dhammaṃ 
patisevi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno 
pārājikan ”ti. (32) 
 

24. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sīvathikaṃ gantvā 
yebhuyyena khayitaṃ2 sarīraṃ passitvā tasmiṃ methunaṃ dhammaṃ 
patisevi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa, āpatti 
thullaccayassā ”ti. (33) 
 

25. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sīvathikaṃ gantvā 
chinnasīsaṃ passitvā vattakate3 mukhe chupantaṃ aṅgajātaṃ pavesesi. 
Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. 
(34) 
 

26. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sīvathikaṃ gantvā 
chinnasīsaṃ passitvā vattakate mukhe acchupantaṃ aṅgajātaṃ pavesesi. 
Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa, āpatti 
dukkaṭassā ”ti. (35) 
 

27. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññatarassā itthiyā 
paṭibaddhacitto hoti. Sā kālakatā susāne chaḍḍitā. Aṭṭhikāni vippakiṇṇāni 
honti. Atha kho so bhikkhu sīvathikaṃ gantvā aṭṭhikāni saṃkaḍḍhaḍitvā 
nimittena aṅgajātaṃ paṭipādesi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhu pārājikassa, āpatti dukkaṭassā ”ti. (36)  

                                                   
1 akkhayitaṃ - Ma.          2 khāyitaṃ - Ma.           3 vaṭṭakate - Ma. 
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19. Vào lúc bấy giờ, có người nữ nọ sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu đã nói 
điều này: - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện việc đôi lứa.” - “Này chị 
gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.” - “Thưa ngài, hãy đến. Tôi sẽ ra sức, 
ngài đừng ra sức; như thế ngài sẽ không phạm tội.” Vị tỳ khưu ấy đã làm như 
thế. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm 
tội pārājika.” (27) 
 

20. Vào lúc bấy giờ, có người nữ nọ sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu đã nói 
điều này: - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện việc đôi lứa.” - “Này chị 
gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.” - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy ra 
sức, tôi sẽ không ra sức; như thế ngài sẽ không phạm tội.” Vị tỳ khưu ấy đã 
làm như thế. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã 
phạm tội pārājika.” (28) 
 

21. Vào lúc bấy giờ, có người nữ nọ sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu đã nói 
điều này: - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện việc đôi lứa.” - “Này chị 
gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.” - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát 
ở bên trong rồi cho xuất tinh ra ở bên ngoài. ―(như trên)― “Ngài hãy cọ xát 
ở bên ngoài rồi cho xuất tinh ra ở bên trong; như thế ngài sẽ không phạm 
tội.” Vị tỳ khưu ấy đã làm như thế. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― 
“Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (29-30) 
 

22. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn 
thấy thi thể chưa bị (thú) ăn và đã thực hiện việc đôi lứa ở thi thể ấy. Vị ấy đã 
có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (31)  
 

23. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn 
thấy thi thể chưa bị (thú) ăn nhiều phần và đã thực hiện việc đôi lứa ở thi thể 
ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
pārājika.” (32) 
 

24. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn 
thấy thi thể đã bị (thú) ăn nhiều phần và đã thực hiện việc đôi lứa ở thi thể 
ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội 
pārājika mà phạm tội thullaccaya.” (33) 
 

25. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn 
thấy cái đầu bị đứt lìa rồi đã đưa dương vật vào vào cái miệng đã được banh 
ra và có va chạm. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội pārājika.” (34) 
 

26. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn 
thấy cái đầu bị đứt lìa rồi đã đưa dương vật vào cái miệng đã được banh ra và 
không va chạm. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
không phạm tội pārājika mà phạm tội dukkaṭa.” (35) 
 

27. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đem lòng say đắm người nữ nọ. Nàng 
ấy đã từ trần và bị quăng bỏ ở mộ địa. Các khúc xương đã bị phân tán rải rác. 
Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã đi vào bãi tha ma rồi thâu nhặt các khúc xương lại và 
đã đặt dương vật vào chỗ kín. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này 
tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội dukkaṭa.” (36) 
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28. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu nāgiyā methunaṃ 
dhammaṃ patisevi. ―pe― yakkhiyā methunaṃ patisevi. ―pe― petiyā 
methunaṃ dhammaṃ patisevi. ―pe― paṇḍakassa methunaṃ dhammaṃ 
patisevi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno 
pārājikan ”ti. (37-40) 

 
29. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu upahatindriyo hoti. So 

‘nāhaṃ vediyāmi sukhaṃ vā dukkhaṃ vā, anāpatti me bhavissatī ’ti 
methunaṃ dhammaṃ patisevi. ―pe― Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Vediyi vā so bhikkhave moghapuriso na vā vediyi, āpatti pārājikassā ”ti. (41) 

 
30. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu ‘itthiyā methunaṃ 

dhammaṃ patisevissāmī ’ti chupitamatte vippaṭisārī ahosi. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa, āpatti 
saṅghādisesassā ”ti. (42) 

 
31. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu bhaddiye jātiyāvane 

divāvihāragato nipanno hoti. Tassa aṅgamaṅgāni vātūpatthaddhāni honti. 
Aññatarā itthī passitvā aṅgajāte abhinisīditvā yāvadatthaṃ katvā pakkāmi. 
Bhikkhū kilinnaṃ passitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Pañcahi 
bhikkhave ākārehi aṅgajātaṃ kammaniyaṃ hoti: rāgena vaccena passāvena 
vātena uccāliṅgapāṇakadaṭṭhena. Imehi kho bhikkhave pañcahākārehi 
aṅgajātaṃ kammaniyaṃ hoti. Aṭṭhānametaṃ bhikkhave anavakāso yaṃ 
tassa bhikkhuno rāgena aṅgajātaṃ kammaniyaṃ assa. Arahaṃ so bhikkhave 
bhikkhu. Anāpatti bhikkhave tassa bhikkhuno ”ti. (43) 

 
32. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sāvatthiyaṃ andhavane 

divāvihāragato nipanno hoti. Aññatarā gopālikā passitvā aṅgajāte abhinisīdi. 
So bhikkhu pavesanaṃ sādiyi, paviṭṭhaṃ sādiyi, ṭhitaṃ sādiyi, uddharaṇaṃ 
sādiyi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno 
pārājikan ”ti. (44) 

 
33. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sāvatthiyaṃ andhavane 

divāvihāragato nipanno hoti. Aññatarā ajapālikā passitvā ―pe― Aññatarā 
kaṭṭhahārikā passitvā ―pe― Aññatarā gomayahārikā passitvā aṅgajāte 
abhinisīdi. So bhikkhu pavesanaṃ sādiyi, paviṭṭhaṃ sādiyi, ṭhitaṃ sādiyi, 
uddharaṇaṃ sādiyi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu 
āpanno pārājikan ”ti. (45-47) 

 
34. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vesāliyaṃ mahāvane 

divāvihāragato nippanno hoti. Aññatarā itthī passitvā aṅgajāte abhinisīditvā 
yāvadatthaṃ katvā sāmantā hasamānā ṭhitā hoti. So bhikkhu paṭibujjhijitvā 
taṃ itthiṃ etadavoca: “Tuyhidaṃ kamman ”ti. “Āma mayhaṃ kamman ”ti. 
Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Sādiyi tvaṃ bhikkhū ”ti? “Nāhaṃ bhagavā 
jānāmī ”ti. “Anāpatti bhikkhu ajānantassā ”ti. (48)  
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28. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc đôi lứa với rồng cái. 
―nt― đã thực hiện việc đôi lứa với Dạ-xoa nữ. ―nt― đã thực hiện việc đôi 
lứa với ma nữ. ―nt― đã thực hiện việc đôi lứa với người vô căn. Vị ấy đã có 
nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (37-40) 
 

29. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị liệt cảm giác. Vị ấy (nghĩ rằng): 
“Ta đây không cảm giác được lạc hay khổ, như thế ta sẽ không phạm tội” rồi 
đã thực hiện việc đôi lứa. ―(như trên)― Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, kẻ rồ dại ấy đã phạm tội pārājika dầu đã cảm giác 
hay đã không cảm giác.” (41) 
 

30. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ (nghĩ rằng): “Ta sẽ thực hiện việc đôi 
lứa với người nữ” nhưng chỉ mới chạm vào vị ấy đã hối hận. Vị ấy đã có nỗi 
nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà phạm 
tội saṅghādisesa.” (42)  
 

31. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ nằm nghỉ ngơi vào ban ngày trong 
khu rừng Jātiyā ở thành Bhaddiya. Các phần cơ thể của vị ấy đã bị cương lên 
bởi gió. Có người nữ nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật (vị ấy), đến 
khi đạt được mục đích đã bỏ đi. Các vị tỳ khưu nhìn thấy (vị ấy) bị nhầy nhụa 
nên đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, dương vật trở 
nên thích ứng do năm lý do: do ái dục, do phân, do nước tiểu, do gió, do bị 
cắn bởi sâu bọ. Này các tỳ khưu, đây là năm lý do làm cho dương vật trở nên 
thích ứng. Này các tỳ khưu, dương vật của vị tỳ khưu ấy trở nên thích ứng do 
ái dục là điều không có cơ sở và không hợp lý. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy 
là vị A-la-hán. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy không phạm tội.” (43) 
 

32. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ nằm nghỉ ngơi vào ban ngày trong 
khu rừng Andha ở thành Sāvatthī. Có cô chăn bò nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên 
trên dương vật (vị ấy). Vị tỳ khưu ấy đã ưng thuận việc đưa vào, đã ưng thuận 
khi được đẩy vào, đã ưng thuận khi dừng lại, đã ưng thuận việc rút ra. Vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (44) 
 

33. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ nằm nghỉ ngơi vào ban ngày trong 
khu rừng Andha ở thành Sāvatthī. Có cô chăn dê nọ nhìn thấy ―(như trên)― 
Có cô đi mót củi nọ nhìn thấy ―(như trên)― Có cô đi nhặt phân bò nọ nhìn 
thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật (vị ấy). Vị tỳ khưu ấy đã ưng thuận việc 
đưa vào, đã ưng thuận khi được đẩy vào, đã ưng thuận khi dừng lại, đã ưng 
thuận việc rút ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội pārājika.” (45-47)  
 

34. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ nằm nghỉ ngơi vào ban ngày ở 
Mahāvana trong thành Vesālī. Có người nữ nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên 
dương vật (vị ấy), sau khi đạt được mục đích đã đứng cạnh bên rồi cười. Vị tỳ 
khưu ấy thức giấc đã nói với người nữ ấy điều này: - “Có phải việc làm này là 
của cô?” - “Thưa vâng, là việc làm của tôi.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như 
trên)― “Này tỳ khưu, ngươi có ưng thuận không?” - “Bạch Thế Tôn, con 
không biết.” - “Này tỳ khưu, vị không biết thì vô tội.” (48) 
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35. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vesāliyaṃ mahāvane 
divāvihāragato rukkhaṃ apassāya nipanno hoti. Aññatarā itthī passitvā 
aṅgajāte abhinisīdi. So bhikkhu sahasā vuṭṭhāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi 
―pe― “Sādiyi tvaṃ bhikkhū ”ti? “Nāhaṃ bhagavā sādiyin ”ti. “Anāpatti 
bhikkhu asādiyantassā ”ti. (49) 

 
36. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vesāliyaṃ mahāvane 

divāvihāragato rukkhaṃ apassāya nipanno hoti. Aññatarā itthī passitvā 
aṅgajāte abhinisīdi. So bhikkhu akkamitvā pavaṭṭesi.1 Tassa kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Sādiyi tvaṃ bhikkhū ”ti? “Nāhaṃ bhagavā sādiyin ”ti. 
“Anāpatti bhikkhu asādiyantassā ”ti. (50) 

 
37. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vesāliyaṃ mahāvane 

kūṭāgārasālāyaṃ divāvihāragato dvāraṃ vivaritvā nipanno hoti. Tassa 
aṅgamaṅgāni vātupatthaddhāni honti. Tena kho pana samayena sambahulā 
itthiyo gandhañca mālañca ādāya ārāmaṃ agamaṃsu vihārapekkhikāyo. 
Atha kho tā itthiyo taṃ bhikkhuṃ passitvā aṅgajāte abhinisīditvā 
yāvadatthaṃ katvā ‘purisūsabho vatāyan ’ti vatvā gandhañca mālañca 
āropetvā pakkamiṃsu. Bhikkhu kilinnaṃ passitvā bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  

 
“Pañcahi bhikkhave ākārehi aṅgajātaṃ kammaniyaṃ hoti: rāgena 

vaccena passāvena vātena uccāliṅgapāṇakadaṭṭhena. Imehi kho bhikkhave 
pañcahākārehi aṅgajātaṃ kammaniyaṃ hoti. Aṭṭhānametaṃ bhikkhave 
anavakāso, yaṃ tassa bhikkhuno rāgena aṅgajātaṃ kammaniyaṃ assa. 
Arahaṃ so bhikkhave bhikkhu. Anāpatti bhikkhave tassa bhikkhuno. 
Anujānāmi bhikkhave divā patisallīyantena dvāraṃ saṃvaritvā patisallīyitun 
”ti. (51) 

 
38. Tena kho pana samayena aññataro bhārukacchako bhikkhu 

supinantena2 purāṇadutiyikāya methunaṃ dhammaṃ patisevitvā ‘assamaṇo 
ahaṃ vibbhamissāmī ’ti bhārukacchaṃ gacchanto antarāmagge āyasmantaṃ 
upāliṃ passitvā etamatthaṃ ārocesi. Āyasmā upāli evamāha: “Anāpatti, 
āvuso supinantenā ”ti. (52)  

 
39. Tena kho pana samayena rājagahe supabbā nāma upāsikā 

muddhappasannā3 hoti. Sā evaṃdiṭṭhikā hoti: “Yā methunaṃ dhammaṃ 
deti, sā aggadānaṃ detī ”ti. Sā bhikkhuṃ passitvā etadavoca: “Ehi bhante 
methunaṃ dhammaṃ patisevā ”ti. “Alaṃ bhagini, netaṃ kappatī ”ti. “Ehi 
bhante ūrantarikāya4 ghaṭṭehi, evaṃ te anāpatti bhavissatī ”ti. So bhikkhu 
tathā akāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa, 
āpatti saṅghādisesassā ”ti. (53) 

                                                   
1 pavattesi - Ma; pavaṭṭeyi - Syā.  3 mudhappasannā - Ma; muduppasannā - Syā. 
2 supinante - Ma.      4 ūruntarikāya - Ma, Syā; urantarikāya - PTS. 
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35. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khi nghỉ ngơi vào ban ngày ở 
Mahāvana trong thành Vesālī đã nằm xuống tựa vào thân cây. Có người nữ 
nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật (vị ấy). Vị tỳ khưu ấy đã lập tức 
đứng dậy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, có phải 
ngươi đã ưng thuận? - “Bạch Thế Tôn, con đã không ưng thuận. - “Này tỳ 
khưu, vị không ưng thuận thì vô tội.” (49) 
 

36. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khi nghỉ ngơi vào ban ngày ở 
Mahāvana trong thành Vesālī đã nằm xuống tựa vào thân cây. Có người nữ 
nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật (vị ấy). Vị tỳ khưu ấy đã nhổm 
dậy khiến cô ấy lăn tròn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, có phải ngươi đã ưng thuận? - “Bạch Thế Tôn, con đã không ưng 
thuận. - “Này tỳ khưu, vị không ưng thuận thì vô tội.” (50) 
 

37. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khi nghỉ ngơi vào ban ngày tại giảng 
đường Kūṭāgāra ở Mahāvana trong thành Vesālī đã mở cửa lớn rồi nằm 
xuống. Các phần thân thể của vị ấy đã bị cương lên bởi gió. Vào lúc bấy giờ, 
có nhiều người nữ mang theo vật thơm và tràng hoa đã đi đến tu viện ngắm 
nhìn các trú xá. Khi ấy, những người nữ ấy đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy nên đã 
ngồi lên trên dương vật (vị ấy), đến khi đạt được mục đích đã nói rằng: “Đây 
quả thật là người như bò mộng,” sau khi để lại vật thơm và tràng hoa rồi đã 
bỏ đi. Các vị tỳ khưu nhìn thấy (vị ấy) bị nhầy nhụa nên đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, dương vật trở nên thích ứng do năm lý do: do ái dục, 
do phân, do nước tiểu, do gió, do bị cắn bởi sâu bọ. Này các tỳ khưu, đây là 
năm lý do làm cho dương vật trở nên thích ứng. Này các tỳ khưu, dương vật 
của vị tỳ khưu ấy trở nên thích ứng do ái dục là điều không có cơ sở và không 
hợp lý. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy là vị A-la-hán. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu ấy không có phạm tội. Này các tỳ khưu, đối với vị nghỉ ngơi vào ban 
ngày, Ta cho phép nghỉ ngơi sau khi đã đóng cửa lớn lại.” (51) 
 

38. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ người thành phố Bhārukaccha trong 
lúc đang ngủ (mơ thấy) đã thực hiện việc đôi lứa với người vợ cũ (nên nghĩ 
rằng): “Ta không còn là Sa-môn nữa, ta sẽ hoàn tục.” Trong lúc đi đến thành 
phố Bhārukaccha, giữa đường đã nhìn thấy đại đức Upāli và đã kể lại sự việc 
ấy. Đại đức Upāli đã nói như vầy: - “Này đại đức, với vị đang ngủ mơ thì 
không phạm tội.” (52) 
 

39. Vào lúc bấy giờ, nữ cư sĩ tên Supabbā ở trong thành Rājagaha là người 
có đức tin mù quáng. Cô ấy có tri kiến như vầy: “Người nữ nào dâng cúng 
việc đôi lứa thì người nữ ấy dâng cúng vật thí tối thượng.” Sau khi nhìn thấy 
vị tỳ khưu, cô ấy đã nói điều này: - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện 
việc đôi lứa. - “Này chị gái, thôi đi. Việc ấy không được phép. - “Thưa ngài, 
hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở giữa hai bắp vế; như thế ngài sẽ không phạm tội. 
Vị tỳ khưu ấy đã làm như thế. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này 
tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội saṅghādisesa.” (53) 
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40. Tena kho pana samayena rājagahe supabbā nāma upāsikā 
muddhappasannā hoti. Sā evaṃ diṭṭhikā hoti: ‘Yā methunaṃ dhammaṃ 
deti, sā aggadānaṃ detī ’ti. Sā bhikkhuṃ passitvā etadavoca: “Ehi bhante 
methunaṃ dhammaṃ patisevā ”ti. “Alaṃ bhagini, netaṃ kappatī ”ti. “Ehi 
bhante nābhiyaṃ1 ghaṭṭehi, ―pe― “Ehi bhante udaravaṭṭiyaṃ2 ghaṭṭehi, 
―pe― “Ehi bhante upakacchake ghaṭṭehi, ―pe― “Ehi bhante gīvāyaṃ3 
ghaṭṭehi, ―pe― “Ehi bhante kaṇṇacchidde ghaṭṭehi, ―pe― “Ehi bhante 
kesavaṭṭiyaṃ4 ghaṭṭehi, ―pe― “Ehi bhante aṅgulantarikāya ghaṭṭehi, ―pe― 
“Ehi bhante hatthena upakkamitvā mocessāmi, evaṃ te anāpatti bhavissatī 
”ti. So bhikkhu tathā akāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
pārājikassa, āpatti saṅghādisesassā ”ti. (54-61) 
 

 
41. Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ saddhā nāma upāsikā 

muddhappasannā hoti. Sā evaṃ diṭṭhikā hoti: “Yā methunaṃ dhammaṃ 
deti, sā aggadānaṃ detī ”ti. Sā bhikkhuṃ passitvā etadavoca: “Ehi bhante 
methunaṃ dhammaṃ patisevā ”ti. “Alaṃ bhagini, netaṃ kappati”ti. “Ehi 
bhante ūrantarikāya ghaṭṭehi, ―pe― “Ehi bhante hatthena upakkamitvā 
mocessāmi, evaṃ te anāpatti bhavissatī ”ti. So bhikkhu tathā akāsi. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa, āpatti 
saṅghādisesassā ”ti. (62-70) 
 

 
42. Tena kho pana samayena vesāliyaṃ licchavikumārakā bhikkhuṃ 

gahetvā bhikkhuniyā vippaṭipādesuṃ. Ubho sādiyiṃsu. “Ubho nāsetabbā.” 
―pe― Ubho na sādiyiṃsu. “Ubhinnaṃ anāpatti.” (71) 
 

 
43. Tena kho pana samayena vesāliyaṃ licchavikumārakā bhikkhuṃ 

gahetvā sikkhamānāya vippaṭipādesuṃ. ―pe― sāmaṇeriyā vippaṭipādesuṃ. 
Ubho sādiyiṃsu. “Ubho nāsetabbā.” ―pe― Ubho na sādiyiṃsu. “Ubhinnaṃ 
anāpatti.” (72-73) 

 

 
44. Tena kho pana samayena vesāliyaṃ licchavikumārakā bhikkhuṃ 

gahetvā vesiyā vippaṭipādesuṃ ―pe― paṇḍake vippaṭipādesuṃ ―pe― 
gihiniyā vippaṭipādesuṃ ―pe― Bhikkhu sādiyi. “Bhikkhu nāsetabbo.” ―pe― 
Bhikkhu na sādiyi. “Bhikkhussa anāpatti.” (74-76) 

 

 
45. Tena kho pana samayena vesāliyaṃ licchavikumārakā bhikkhu 

gahetvā aññamaññaṃ vippaṭipādesuṃ. Ubho sādiyiṃsu. “Ubho nāsetabbā.” 
―pe― Ubho na sādiyiṃsu. “Ubhinnaṃ anāpatti.” (77) 

                                                   
1 nābhiyā - PTS.  2 udaravaṭṭiyā - PTS.        3 gīvāya - PTS.         4 kesavaṭṭiyā - PTS. 
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40. Vào lúc bấy giờ, nữ cư sĩ tên Supabbā ở trong thành Rājagaha là 
người có đức tin mù quáng. Cô ấy có quan điểm như vầy: “Người nữ nào 
dâng cúng việc đôi lứa thì người nữ ấy dâng cúng vật thí tối thượng.” Sau khi 
nhìn thấy vị tỳ khưu, cô ấy đã nói điều này: - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy 
thực hiện việc đôi lứa.” - “Này chị gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.” - 
“Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở lỗ rún; ... Thưa ngài, hãy đến. Ngài 
hãy cọ xát ở bụng; ... Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở nách; ... Thưa 
ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở cổ; ... Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở 
lỗ tai; ... Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở bím tóc; ... Thưa ngài, hãy 
đến. Ngài hãy cọ xát ở giữa hai ngón tay; ... Thưa ngài, hãy đến. Tôi sẽ dùng 
tay ra sức và làm (ngài) xuất tinh; như thế ngài sẽ không phạm tội.” Vị tỳ 
khưu ấy đã làm như thế. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội saṅghādisesa.” (54-61) 
 
 

41. Vào lúc bấy giờ, nữ cư sĩ tên Saddhā ở trong thành Sāvatthī là người 
có đức tin mù quáng. Cô ấy có quan điểm như vầy: “Người nữ nào dâng cúng 
việc đôi lứa thì người nữ ấy dâng cúng vật thí tối thượng.” Sau khi nhìn thấy 
vị tỳ khưu, cô ấy đã nói điều này: - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện 
việc đôi lứa.” - “Này chị gái, thôi đi. Việc ấy không được phép. - “Thưa ngài, 
hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở giữa hai bắp vế; ―nt― Thưa ngài, hãy đến. Tôi sẽ 
đến gần và dùng tay làm (ngài) xuất tinh; như thế ngài sẽ không phạm tội.” 
Vị tỳ khưu ấy đã làm như thế. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này tỳ khưu, 
không phạm tội pārājika mà phạm tội saṅghādisesa.” (62-70)  
 
 

42. Vào lúc bấy giờ, các vương tử Licchavi ở thành Vesālī đã bắt giữ vị tỳ 
khưu rồi buộc phải phạm giới với vị tỳ khưu ni. Cả hai đã ưng thuận. - “Cả 
hai nên bị trục xuất.” ―(như trên)― Cả hai đã không ưng thuận. - “Cả hai 
đều vô tội.” (71) 
 
 

43. Vào lúc bấy giờ, các vương tử Licchavi ở thành Vesālī đã bắt giữ vị tỳ 
khưu rồi buộc phải phạm giới với cô ni tu tập sự. ―nt― rồi buộc phải phạm 
giới với vị sa di ni. Cả hai đã ưng thuận. - “Cả hai nên bị trục xuất.” ―(như 
trên)― Cả hai đã không ưng thuận. - “Cả hai đều vô tội.” (72-73) 
 
 

44. Vào lúc bấy giờ, các vương tử Licchavi ở thành Vesālī đã bắt giữ vị tỳ 
khưu rồi buộc phải phạm giới với gái điếm. ―nt― rồi buộc phải phạm giới 
với người vô căn. ―nt― rồi buộc phải phạm giới với nữ gia chủ. Vị tỳ khưu đã 
ưng thuận. - “Vị tỳ khưu nên bị trục xuất.” ―(như trên)― Vị tỳ khưu đã 
không ưng thuận. - “Vị tỳ khưu vô tội.” (74-76) 
 
 

45. Vào lúc bấy giờ, các vương tử Licchavi ở thành Vesālī đã bắt giữ vị tỳ 
khưu rồi buộc phải phạm giới lẫn nhau. Cả hai đã ưng thuận. - “Cả hai nên bị 
trục xuất.” ―nt― Cả hai đã không ưng thuận. - “Cả hai đều vô tội.” (77)  
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46. Tena kho pana samayena aññataro buḍḍhapabbajito bhikkhu 
purāṇadutiyikāya dassanaṃ agamāsi. Sā ‘ehi bhante vibbhamā ’ti aggahesi. 
So bhikkhu paṭikkamanto uttāno paripati. Sā ubbhujitvā1 aṅgajāte 
abhinisīdi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu asādiyantassā 
”ti. (78) 

 
 

47. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu araññe viharati. 
Migapotako tassa passāvaṭṭhānaṃ āgantvā passāvaṃ pivanto mukhena 
aṅgajātaṃ aggahesi. So bhikkhu sādiyi. Tassa kukkuccaṃ ahosi. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesi. ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. 
(79) 

 
Paṭhamapārājikaṃ samattaṃ. 

 
--ooOoo-- 

 
 

2. 2. DUTIYAPĀRĀJIKAṂ 
 

 
1. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate. 

Tena kho pana samayena sambahulā sandiṭṭhā sambhattā bhikkhū 
isigilipasse tiṇakuṭiyo karitvā vassaṃ upagacchiṃsu. Āyasmā ’pi dhaniyo 
kumbhakāraputto tiṇakuṭikaṃ karitvā vassaṃ upagacchi.  
 

2. Atha kho te bhikkhū vassaṃ vutthā temāsaccayena tiṇakuṭiyo 
bhinditvā tiṇañca kaṭṭhañca paṭisāmetvā janapadacārikaṃ pakkamiṃsu. 
Āyasmā pana dhaniyo kumbhakāraputto tattheva vassaṃ vasi, tattha 
hemantaṃ, tattha gimhaṃ.  
 

3. Atha kho āyasmato dhaniyassa kumbhakāraputtassa gāmaṃ piṇḍāya 
paviṭṭhassa tiṇahāriyo kaṭṭhahāriyo tiṇakuṭikaṃ bhinditvā tiṇañca kaṭṭhañca 
ādāya agamaṃsu.  
 

4. Dutiyampi kho āyasmā dhaniyo kumbhakāraputto tiṇañca kaṭṭhañca 
saṃkaḍḍhitvā tiṇakuṭikaṃ akāsi. Dutiyampi kho āyasmato dhaniyassa 
kumbhakāraputtassa gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭhassa tiṇahāriyo kaṭṭhahāriyo 
tiṇakuṭikaṃ bhinditvā tiṇañca kaṭṭhañca ādāya agamaṃsu.  
 

5. Tatiyampi kho āyasmā dhaniyo kumbhakāraputto tiṇañca kaṭṭhañca 
saṃkaḍḍhitvā tiṇakuṭikaṃ akāsi. Tatiyampi kho āyasmato dhaniyassa 
kumbhakāraputtassa gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭhassa tiṇahāriyo kaṭṭhahāriyo 
tiṇakuṭikaṃ bhinditvā tiṇañca kaṭṭhañca ādāya agamaṃsu.  

                                                   
1 ubbhajitvā - Ma.  
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46. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ xuất gia lúc tuổi đã lớn. Vị ấy đã đi 
gặp người vợ cũ. Cô ấy đã níu giữ lại (nói rằng): - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài 
hãy hoàn tục.” Vị tỳ khưu ấy trong lúc bước lui đã té ngửa ra. Cô ấy đã giở (y) 
lên rồi ngồi lên trên dương vật (vị ấy). Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như 
trên)― “Này tỳ khưu, vị không ưng thuận thì vô tội.” (78) 

 
 

47. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ ngụ ở trong rừng. Có con nai tơ đã đi 
đến chỗ tiểu tiện của vị ấy. Trong lúc đang uống nước tiểu, nó đã dùng miệng 
ngậm lấy dương vật (vị ấy). Vị tỳ khưu ấy đã ưng thuận. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội pārājika.” (79) 
 

Dứt điều pārājika thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 
 

2. 2. ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ NHÌ: 
 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, ở núi 
Gijjhakūṭa. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu thân thiết đồng quan điểm đã 
dựng lên ở sườn núi Isigili những túp lều bằng cỏ rồi vào mùa (an cư) mưa. 
Đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm cũng đã dựng lên túp lều bằng cỏ và 
vào mùa (an cư) mưa.  

 
2. Sau đó, khi đã sống qua mùa mưa đến hết ba tháng, các vị tỳ khưu ấy 

đã tháo gỡ các túp lều cỏ, thu xếp cỏ và gỗ lại, rồi ra đi du hành trong xứ sở. 
Còn đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã cư trú mùa mưa ở chính nơi 
ấy, mùa lạnh ở nơi ấy, và mùa nóng ở nơi ấy.  

 
3. Sau đó, lúc đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã đi vào làng để 

khất thực, những cô cắt cỏ, những cô mót củi đã tháo gỡ túp lều cỏ, đoạt lấy 
cỏ và gỗ, rồi (mang) đi.  

 
4. Đến lần thứ nhì, đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã gom góp 

cỏ và gỗ rồi dựng lên túp lều cỏ. Đến lần thứ nhì, lúc đại đức Dhaniya con trai 
người thợ gốm đã đi vào làng để khất thực, những cô cắt cỏ, những cô mót 
củi đã tháo gỡ túp lều cỏ, đoạt lấy cỏ và gỗ, rồi (mang) đi.  

 
5. Đến lần thứ ba, đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã gom góp cỏ 

và gỗ rồi dựng lên túp lều cỏ. Đến lần thứ ba, lúc đại đức Dhaniya con trai 
người thợ gốm đã đi vào làng để khất thực, những cô cắt cỏ, những cô mót 
củi đã tháo gỡ túp lều cỏ, đoạt lấy cỏ và gỗ, rồi (mang) đi.  




